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Wygrana w sądzie
Sąd Apelacyjny orzekł, że Prezydent Katowic
miał prawo rozwiązać zgromadzenia Młodzieży Wszechpolskiej w Katowicach.
Więcej STR. 3

Nowi honorowi obywatele
miasta
W trakcie uroczystej sesji Rady Miasta Katowice ks. Władysław Basista i Stanisław Płatek otrzymali tytuły Honorowego Obywatela
Katowic. Redakcja „Naszych Katowic” rozmawiała z wyróżnionymi osobami.
Więcej STR. 4–5

BUDŻET OBYWATELSKI
ZMIENIA MIASTO

Z

a nami piąta edycja katowickiego budżetu obywatelskiego
(BO). Mieszkańcy głosowali na
245 zadań lokalnych i 27 ogólnomiejskich. W tym roku pula BO wynosiła
łącznie 22,8 mln zł i tym samym była największa w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca
wśród miast wojewódzkich. W tegorocznym
głosowaniu odnotowano rekordową frekwencję rzędu 16,8%, co oznacza, że w porównaniu
z zeszłoroczną edycją wzrosła ona o 23,5%.

– Dziękuję za duże zaangażowanie zarówno katowiczanom, którzy pisali projekty,
jak i wszystkim głosującym, których było aż
46 889. Osoby te udowodniły, że budżet obywatelski jest świetnym narzędziem rozwijania
dzielnic Katowic i wpływu na życie społeczności lokalnych – mówi prezydent Marcin Krupa,
który w 2015 roku podniósł pulę środków na
budżet obywatelski z 10 do 20 mln zł. – Przez
ostatnie cztery lata zrealizowaliśmy w Katowicach ponad 350 projektów zgłoszonych
przez mieszkańców. Pomaga to budować
społeczeństwo obywatelskie. Jeśli ktoś korzysta z placu zabaw czy drogi rowerowej, na

którą wcześniej głosował, to później chętniej
uczestniczy w następnych edycjach budżetu
obywatelskiego i namawia do tego samego
swoich sąsiadów – dodaje prezydent.
Tradycyjnie w dzielnicach frekwencja
była bardzo zróżnicowana. Najchętniej głosowali mieszkańcy Murcek (32,52%), Podlesia
(27,6%) i Kostuchny (26,35%). Tym samym
do tych najaktywniejszych dzielnic, zgodnie z regulaminem, w nagrodę trafią w przyszłym roku dodatkowe środki – ponad 61 tys.
zł dla Murcek, 37 tys. zł dla Podlesia oraz 24
tys. zł dla Kostuchny.
Katowiczanie wybrali do realizacji
łącznie 124 projekty. – Wśród zadań ogólnomiejskich najwięcej głosów uzyskała
warta 150 tys. zł koncepcja budowy toru
do tresury i agility dla psów oraz dużego
domku dla kotów z katowickiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, która zebrała aż 12 758 głosów. Drugie miejsce zajął
projekt o wartości 600 tys. zł dotyczący
rewitalizacji toru saneczkowego w parku
Kościuszki, który zebrał 11 616 głosów,
natomiast trzecie miejsce, dzięki 8 021

głosom, przypadło dla zadania polegającego na zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Katowicach-Zarzeczu o wartości 1,1 mln zł – mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Katowice i dodaje, że kolejne
pomysły, które zyskały uznanie mieszkańców, to m.in. budowa skateparku, oznakowanie trasy biegowej w Parku Kościuszki
czy też organizacja Dni Seniora w Bogucicach i Zawodziu.
Najwięcej głosów wśród projektów
lokalnych, tj. takich, na które mogli głosować wyłącznie mieszkańcy danej dzielnicy, otrzymał projekt z osiedla Tysiąclecia
– „Zagospodarowanie terenu wokół stawu
pomiędzy ulicą Bolesława Chrobrego i aleją
Księcia Henryka Pobożnego”, który otrzymał aż 3 635 głosów. Trzy spośród 124
zadań wybranych do realizacji określone
zostały jako zadania dwuletnie, co oznacza,
że zdecydowana większość zostanie zrealizowana już w przyszłym roku.
Dokończenie na S. 7

Walka o czyste powietrze
Aby zmieniać jakość powietrza, należy
podejmować przez cały rok działania
systemowe w wielu obszarach. W województwie śląskim trendy w tym zakresie wyznaczają Katowice – zarówno pod
względem skali działań, jak i zainwestowanych środków. Walka o czyste powietrze w Katowicach przynosi efekty.
Średnioroczne stężenie pyłów PM 10
jest niższe niż kilka lat temu, a działania
władz Katowic zostały zauważone w skali
ogólnopolskiej!
Więcej STR. 6

Inicjatywa lokalna
Milion złotych mają do dyspozycji mieszkańcy,
którzy chcieliby zrealizować swoje ciekawe
pomysły w Katowicach. 1 października rusza nabór wniosków na inicjatywy lokalne na
2019 rok.
Więcej STR. 7

Wspomnienie
abp. Szczepana Wesołego
Zmarł abp. Szczepan Wesoły. Jego pogrzeb
odbył się 10 września w katedrze. Wspominamy tego wybitnego katowiczanina.
Więcej STR. 9

Inwestycje
W Katowicach realizowanych jest kilkadziesiąt ważnych dla mieszkańców inwestycji. Sprawdź, na jakim są etapie,
kiedy zostaną ukończone i co na tym zyskają katowiczanie.

Więcej STR. 11–14
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Pomnik Jerzego Ziętka pozostanie w Katowicach!
Po trwającej kilkanaście miesięcy gorącej dyskusji dotyczącej usunięcia
pomnika Jerzego Ziętka z centrum
Katowic – wydaje się, że mieszkańcy
wreszcie mogą spać spokojnie. Przypomnijmy, że batalia o ocalenie pomnika rozpoczęła się po uchwaleniu przez
Sejm RP tzw. ustawy dekomunizacyjnej
oraz publikacji przez Instytut Pamięci Narodowej listy nazwisk osób, które
należało zdekomunizować, m.in. poprzez zmianę nazw ulic czy też usunięcie pomników. Na wspomnianej liście
IPN znalazła się postać Jerzego Ziętka, co w jasny sposób oznaczało konieczność zmiany nazwy katowickiego
ronda im. J. Ziętka oraz usunięcie jego
pomnika.
Przeciwko takim działaniom od początku
protestował prezydent Katowic Marcin
Krupa. – Nie zgadzam się ani na zmianę nazwy ronda, ani na likwidację bądź przeniesienie pomnika Ziętka z parku Powstańców
Śląskich w Katowicach. Choć Jerzy Ziętek
działał w ramach PRL-owskich struktur
państwowych, to jednak miał też szereg
zasług dla Katowic czy całego Śląska. Był
człowiekiem oddanym naszemu regionowi
– podkreślał prezydent i przypominał, że
wzniesienie pomnika zostało sfinansowane
dzięki zbiórce pieniędzy wśród mieszkańców
regionu przez komitet społeczny, co należy
uszanować.

W lipcu ubiegłego roku Marcin Krupa
wystosował pismo do Urzędu Wojewódzkiego, w którym napisał, że nie wyraża
zgody na usunięcie pomnika. Chcąc jednak zyskać pewność, że pomnik Ziętka
nie zniknie z Katowic, prezydent zdecydował się użyczyć Muzeum Historii
Katowic pomnik wraz z działką, na której stoi – „w celach edukacyjnych”. Taką
możliwość dała sama ustawa dekomunizacyjna, w której czytamy, że jej zapisów
nie stosuje się m.in. do pomników „wystawionych na widok publiczny w ramach
działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej, naukowej lub o podobnym
charakterze, w celu innym niż propagowanie ustroju totalitarnego”.
Początkowo pomnik wraz z działką
został w drugim kwartale tego roku przekazany w tymczasowe, trzymiesięczne
użyczenie na rzecz Muzeum Historii Katowic, jednocześnie były prowadzone prace
nad umową odpłatnego prawa użytkowania na czas nieoznaczony. Ostatecznie
pomiędzy miastem Katowice a Muzeum
Historii Katowic został podpisany w tej
sprawie akt notarialny. Tym samym batalia o uratowanie pomnika Jerzego
Ziętka w Katowicach ma szczęśliwy finał – przede wszystkim dla samych
katowiczan, w których pamięci „Jorg” zapisał się jako dobry gospodarz troszczący
się o Śląsk i Ślązaków. (M)

MUZYKA

Od uzyskania w grudniu 2015 r. tytułu
Miasta Kreatywnego Muzyki UNESCO Katowice trafiły do muzycznej ligi mistrzów –
jako jedyne miasto z tej części Europy. To
wielki prestiż, ale także wyzwanie, by w tej
lidze ciągle umacniać swą pozycję, sięgać
po nowe formy i rozwiązania oraz dzielić
się tym, co mamy najlepszego.

Dowodem skuteczności działań miasta jest też
odbywająca się od tego roku w Katowicach kolejna prestiżowa impreza – Międzynarodowy
Konkurs Muzyczny im. Karola Szymanowskiego. Wydarzenie jest porównywane z najważniejszymi konkursami muzycznymi w kraju i na
świecie. Organizatorzy stawiają na stworzenie
silnej marki – oryginalnego, wyjątkowego i autorskiego konkursu, mającego promować zarówno wybitnych muzyków, jak i Katowice
Konkurs odbywa się w 5 kategoriach:
fortepian, skrzypce, śpiew, kwartet smyczkowy i kompozycja. Pula nagród we
wszystkich pięciu kategoriach wynosiła
287 tys. euro. Wśród laureatów pierwszej edycji konkursu znalazły się osoby

FOT. BARCZYK

Znamy laureatów Międzynarodowego
Konkursu Muzycznego im. K. Szymanowskiego

Tymoteusz Bies, absolwent katowickiej szkoły muzycznej, w Konkursie im. K. Szymanowskiego
zgarnął dwie nagrody

powiązane z Katowicami. Nagrody w kategorii: fortepian otrzymali: I miejsce – Tymoteusz
Bies, II miejsce – Mateusz Krzyżowski – obaj
to absolwenci Państwowej Ogólnokształcącej

Szkoły Muzycznej II stopnia w Katowicach.
Tymoteusz Bies wyróżniony został również
nagrodą specjalną za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego. W kategorii

śpiew I nagrodę otrzymała Ewa Tracz, która
odbywa studia doktoranckie w katowickiej
Akademii Muzycznej, a II nagrodę – Sylwia
Olszyńska – absolwentka tejże uczelni.
Organizatorem konkursu była Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego
Radia, a współorganizatorami miasto Katowice, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Polskie Radio S.A., Akademia
Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Towarzystwo Muzyczne im. Karola
Szymanowskiego w Zakopanem. Katowice
wraz z ministerstwem współfinansowały
konkurs (budżet – 5 mln zł).
Przypomnijmy, że w 2015 r. Katowice
zostały przyjęte do sieci Miast Kreatywnych
UNESCO jako Miasto Muzyki. UNESCO
doceniło intensywność i różnorodność życia
muzycznego, twórczość związanych z miastem artystów i ich wkład w rozwój oraz
upowszechnianie muzycznego dziedzictwa. Zwróciło też uwagę na imponującą
infrastrukturę służącą zarówno twórcom,
jak i mieszkańcom.

O Karolu Szymanowskim
Karol Szymanowski (1882–1937) – jeden
z najwybitniejszych kompozytorów polskich, pianista, pedagog i krytyk muzyczny.
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Sąd Apelacyjny dwukrotnie przyznał rację prezydentowi
We wrześniu Sąd Apelacyjny w Katowicach orzekł, że prezydent Katowic miał
prawo rozwiązać majowe zgromadzenie Młodzieży Wszechpolskiej w Katowicach. Tym samym finalnie został
rozstrzygnięty sądowy spór pomiędzy prezydentem Katowic a Młodzieżą
Wszechpolską.
P rzypomnijmy, że 6 maja Młodzież
Wszechpolska organizowała w Katowicach
marsz połączony z piknikiem, podczas którego miał wystąpić zespół Nordica, którego członkowie znani są z rasistowskich
wypowiedzi. Prezydent Marcin Krupa
nie zgodził się ani na piknik, ani na występ Nordiki. – Głośno i wyraźnie chcemy
powiedzieć, że Katowice są przeciwne
faszyzmowi, że Katowice są przeciwne
nacjonalizmowi. Zdecydowanie potępiam
takie działania, by pod przykrywką „promowania patriotyzmu” propagować tak naprawdę rasistowskie hasła – mówił wtedy
prezydent.
G dy
M łod z ie ż
Ws z e c hp olska przygotowywała się do rozpoczęcia przemarszu przez Katowice,
wśród manifestantów można było dostrzec zamaskowane osoby trzymające transparenty „white boys” [z ang.
biali chłopcy] z krzyżami celtyckimi,

FOT. D. CHALIMONIUK | AGORA

Katowic w rozprawach z Młodzieżą Wszechpolską

6 maja Młodzież Wszechpolska organizowała w Katowicach marsz. Ze względu na bezpieczeństwo
mieszkańców został on rozwiązany

które są uznawane za neofaszystowskie
symbole. Marsz został zablokowany
przez ruchy antyfaszystowskie. Sytuacja była napięta i interweniowała policja. W związku z tym zgromadzenie

publiczne zostało rozwiązane i marsz się
nie odbył. – Zdrowie i bezpieczeństwo
mieszkańców Katowic są dla mnie priorytetem. Dlatego zapadła właśnie taka
decyzja – podkreślał prezydent Marcin

Krupa. Młodzież Wszechpolska odwołała się od decyzji do sądu. Sąd pierwszej instancji przyznał rację narodowcom
– jednak sprawa trafiła ostatecznie do
Sądu Apelacyjnego, który we wrześniu
przyznał rację prezydentowi Katowic.
W związku z przegraną rozprawą przedstawiciel Młodzieży Wszechpolskiej
musi zwrócić 520 zł tytułem kosztów
postępowania.
Warto dodać, że podobna sytuacja
miała miejsce w minionym miesiącu. Młodzież Wszechpolska zgłosiła do Urzędu
Miasta Katowice informację dot. organizacji zgromadzenia publicznego 8 września tego roku na rynku w Katowicach.
Prezydent Katowic zakazał organizacji tego wydarzenia ze względu na kolizję z innymi, wcześniej zapowiedzianymi
wydarzeniami, które tego dnia odbywały
się na rynku – m.in. festiwalem organizacji pozarządowych czy też trwającym
jarmarkiem miejskim. Młodzież Wszechpolska odwołała się od decyzji prezydenta
Marcina Krupy do sądu. Sąd pierwszej instancji przyznał rację narodowcom, natomiast w drugiej instancji Sąd Apelacyjny
uznał, że prezydent Katowic miał prawo
wydać taką decyzję.
(RED)

BEZPIECZEŃSTWO

S trażnicy miejscy regularnie patrolują
ulice Katowic i reagują na wykroczenia
związane z porządkiem publicznym, ruchem drogowym, spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. W czasie
jednego z wrześniowych patroli przy
ulicy Młyńskiej do strażników podbiegł
mężczyzna. Zgłosił kradzież saszetki, w której były jego dokumenty oraz
pieniądze. Mężczyzna podał dokładny opis złodzieja oraz kierunek jego
ucieczki. Po chwili strażnicy wraz z poszkodowanym zauważyli złodzieja, gdy
ten wsiadał do taksówki. Funkcjonariusze błyskawicznie zareagowali – obezwładnili mężczyznę i odebrali mu skradzioną saszetkę. Następnie przekazali
go w ręce policji.
L ikw idacja nielega lnych w ysy pisk
śmieci i namierzanie sprawców to także
zadanie katowickich strażników miejskich. W ostatnich tygodniach strażnicy
namierzyli kilku sprawców takich wykroczeń. Na przykład przy ul. 73 Pułku Piechoty dwaj mężczyźni wyrzucili odpady
poremontowe, papę, folie i plastiki. Zostali

FOT. SM

Katowicka Straż Miejska działa

Strażnicy miejscy w Katowicach patrolują miasto również na rowerach. Rower ma tę przewagę
nad radiowozem, że w trakcie interwencji można nim dojechać wszędzie

zidentyfikowani i ukarani mandatami po
500 złotych.
Natomiast w połowie września przy ulicy
Kamieńskiej strażnicy miejscy przyłapali na
gorącym uczynku mężczyznę, który spalał

odpady. Tłumaczył, że robi porządki. W beczkach ustawionych na swoim podwórku palił
meble, odpady komunalne i plastik. Strażnicy
ukarali mężczyznę maksymalnym mandatem w wysokości 500 zł.

Ukradł „Heksę” – namierzył go
monitoring miejski
Dyspozytorzy Straży Miejskiej zajmują się
także całodobową obserwacją obrazu z kamer miejskiego monitoringu. W I półroczu
2018 roku operatorzy na podstawie obrazu z kamer zainicjowali łącznie 1065 zdarzeń. Nie inaczej było 7 września. Przed
godziną 6.00 Komenda Miejska Policji w Katowicach została poinformowana o kradzieży figurki Heksy ze Szlaku przy ul. św.
Jana. Świadek, który powiadomił służby,
podał rysopis sprawcy. Na miejsce wysłano
patrol ruchu drogowego, a dyżurni zajęli się
sprawdzaniem nagrania z miejskiego monitoringu i na bieżąco informowali patrol
policji o kierunku, w którym oddalał się złodziej. Dzięki sprawnej i szybkiej akcji udało
się wytypować sprawcę. Po kilku minutach
policjanci zatrzymali mężczyznę na ulicy
Podgórnej. 32-latek miał przy sobie skradzioną figurkę. Został zatrzymany i trafił
do aresztu. Wartość skradzionej figurki została wyceniona na kwotę ponad 4,3 tys. zł.
Sprawcy kradzieży grozi do 5 lat więzienia.
(RED)
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FOT. S. RYBOK

Ks. Władysław Basista, Stanisław Płatek
i Uniwersytet Śląski – uhonorowani!
Uniwersytet Śląski
Zasłużony
dla Miasta Katowice

Stanisław Płatek w trakcie uroczystej sesji Rady Miasta, na której wyróżniono go tytułem Honorowego Obywatela Miasta

W 153. rocznicę nadania praw miejskich
tytuły Honorowego Obywatela Katowic otrzymali ks. Władysław Basista –
wybitny logopeda, pedagog, działacz
społeczny, jeden z najbardziej znanych
polskich wykładowców homiletyki i fonetyki, a także Stanisław Płatek – działacz związkowy, jeden z przywódców
strajku w kopalni „Wujek”. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta nadany został
również tytuł „Zasłużony dla miasta
Katowice” Uniwersytetowi Śląskiemu.

Ze Stanisławem Płatkiem
rozmawia Sławomir Rybok
Podczas uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Katowice powiedział pan coś, co wybrzmiało mocno: „Za
dużo lukru… nie czuję się bohaterem”.

Cały czas podkreślam, że spłacam dług
w stosunku do tych kolegów, którzy zginęli. Ja wprawdzie byłem ranny, ale żyję,
oni zapłacili największą cenę. Nie odbieram tytułu jako mojego indywidualnego
wyróżnienia. To zaszczyt znaleźć się
w takim gronie, ale jestem raczej przedstawicielem środowiska, jako ten, który
dba o tę pamięć i to miejsce. Spotykamy
się tu z młodzieżą, prowadzimy lekcje
historii. Działalność Śląskiego Centrum
Wolności i Solidarności służy kultywowaniu pamięci. W tym roku, w 100. rocznicę odzyskania niepodległości łączy się to
symbolicznie z walką i ofiarą, jaką złożyli

koledzy górnicy, walcząc o wolność w tym
stuleciu.
Rozmawiamy w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności, jest pomnik przed kopalnią „Wujek”, jest piękna ekspozycja w
muzeum, są lekcje, spotkania, kultywowana jest pamięć o poległych. Chyba możemy być dumni?

16 grudnia 2011 roku została zawarta
umowa w sprawie prowadzenia wspólnej instytucji kultury pomiędzy Województwem
Śląskim a Miastem Katowice. Jednym z zadań Centrum jest prowadzenie ekspozycji
zwanej powszechnie Izbą Pamięci Kopalni
„Wujek”. Przekazany przez kopalnię budynek
(stojący obok pomnika Krzyża) magazynu
odzieżowego ma ponadstuletnią historię.
W 1981 roku stał się świadkiem tragicznych
wydarzeń. To prawdopodobnie z rampy tego
budynku padły śmiertelne strzały. Obecny
stan ekspozycji miał być jednak tymczasowy.
Docelowo chcieliśmy adaptować też piwnice
i piętro, by rozwinąć wystawę, wykorzystując
nowoczesne technologie. Z rampy można by
oglądać np. za pomocą techniki hologramu
wydarzenia z grudnia 1981 roku na tle kopalni, tam, gdzie wszystko się działo. Idea jest
wielka, mamy przychylność miasta, ale to nie
wystarczy...
Przejdźmy teraz do Katowic, miasta, w którym pan się urodził.

Katowice to młode miasto, ma 153
lata, z czego 68 jest moje. Miejscem, które
zawsze do mnie przemawiało, jest Katowicka Hałda, gdzie się wychowałem. Kolejne bliskie miejsce, które wspominam, to

park Kościuszki i wszystko, co się wiąże
z zimą, górki, gdzie zjeżdżaliśmy, zabawy.
Ostatnie lata, jeśli chodzi o centrum Katowic, to ogromna przebudowa. Na ulicy
Mariackiej zrobiono deptak, wybudowano
Strefę Kultury. Wreszcie restaurowany jest
stary dworzec kolejowy, wspaniały zabytek.
Idziemy w kierunku ratowania zabytków kultury technicznej, powstają placówki kulturalne. Mamy się czym pochwalić, np. pięknym
pałacem obecnego Urzędu Stanu Cywilnego.
Kiedy patrzy pan wstecz na tragiczną historię 13 grudnia 1981 r., przez pryzmat świadomości Polaków, tego, co udało się zrobić, pozostaje jeszcze ból?

Ból już zelżał, minęło przecież 38 lat, ale
żal zawsze będzie, tej traumy nie da się całkiem
wyleczyć. Ważne jest dzisiaj, aby w sposób
trwały zapisać w historii tych, którzy oddali
własne życie. Jeżeli my nie będziemy potrafili
przekazać tego młodemu pokoleniu, to jako
naród zginiemy... Bez korzeni są „krzoki”, coś
na krótką metę. Aby mówić o patriotyzmie,
wychowaniu obywatelskim, trzeba rozwinąć
naukę historii w sposób nowoczesny.
Ważne jest teraz, by następne pokolenia
znalazły w tym mieście to, co ja. Tu założyły
rodzinę i jak ja wbrew przeciwnościom, które
na Śląsku są zawsze, tutaj żyły. W tej chwili
Katowice są miastem pięknym, czystym.
Kiedy patrzymy np. na relacje ze śmigłowca
podczas wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, zastanawiamy się, gdzie to jest. Warto
czasem popatrzeć na to, co nas otacza, z innej
perspektywy. Wiele się zmieniło, to jest nasza pozytywna cecha.

Od 50 lat działa nieprzerwanie w Katowicach, kształcąc studentów na najwyższym
poziomie. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Katowice” przypadł w tym roku w udziale Uniwersytetowi Śląskiemu.
Tytuł ten przyznaje się podmiotom,
które szczególnie zasłużyły się dla miasta Katowice. Uniwersytet Śląski swoją
działalnością przyczynił się do gospodarczego, kulturowego i społecznego rozwoju oraz promocji miasta. Doceniając
dorobek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z wnioskiem o nadanie tytułu
honorowego wystąpiła Krystyna Siejna,
przewodnicząca Rady Miasta Katowice.
Uniwersytet Śląski działa w Katowicach
od 50 lat. Powstał jako dziewiąta tego typu
placówka w Polsce, wieńcząc starania,
które swój początek miały już w okresie
międzywojennym. – Przez te wszystkie
lata UŚ był wiodącym zapleczem intelektualnym całego regionu oraz znaczącym
ośrodkiem naukowym na mapie Polski. Natomiast w ostatnich latach obserwujemy
dynamiczny rozwój Uniwersytetu Śląskiego,
który udowadnia, że uczelnia odpowiada na
wyzwania zmieniającego się świata. Nowe
kierunki kształcenia, współpraca międzynarodowa czy kooperacja z ważnymi podmiotami biznesowymi umacniają markę
tej uczelni w świecie uniwersyteckim, ale
także wizerunek Katowic jako miasta akademickiego – mówił podczas uroczystej
sesji Rady Miasta prezydent Marcin Krupa.
Aktualnie uczelnia kształci około 40 tys.
studentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich oraz słuchaczy
studiów podyplomowych i doktoranckich
na 12 wydziałach. Urząd Miasta Katowice
od lat współpracuje z Uniwersytetem
Śląskim w Katowicach. Współpraca ta
przebiega na różnych polach – wspierania innowacyjności, prowadzenia współpracy badawczej czy promocyjnej. Warto
również wspomnieć o wspólnym projekcie
–„Sportowy Uniwersytet Seniora”, który realizowany jest we współpracy z AZS UŚ ze
środków budżetu miasta. Jego celem jest
upowszechnianie i promowanie aktywności fizycznej oraz integracja społeczna
starszych mieszkańców Katowic.
Tytuł z rąk prezydenta odebrali rektor UŚ
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski (RED)
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WYWIAD Z HONOROWYM OBYWATELEM MIASTA — KS. WŁADYSŁAWEM BASISTĄ

Dziś radośnie jest przejść przez Katowice!
wiedzieć, że nie lubią chwalić niczego, co nie jest
szwajcarskie, powiedzieli przy kolacji: „Rzeczywiście Katowice stały się miastem przyjaznym
dla ludzi i można by tu mieszkać jak w Zurychu!”. Byłem mile zaskoczony…

Katowice obecne są w życiu księdza od
młodzieńczych lat

To niesamowita odwaga młodego człowieka...

Ten papier i zegarek pomógł uratować wielu ludzi. Dziś się dziwię, skąd miałem taki pomysł,
odwagę... Szedłem na całego. Potem zajmowałem się pomocą dla dzieci, bo Rosjanie wszystko
zabierali. Dzięki temu kwitkowi założyłem mleczarnię, jeździłem po towary na „szaberplac” do
Katowic, gdzie obecnie znajduje się pomnik
Powstańców Śląskich. Z UNRY otrzymywaliśmy dary. To wszystko uwrażliwiło mnie na

Werwa, energia, uśmiech – skąd w wieku
dziewięćdziesięciu lat ma ksiądz tyle sił?

Od młodości wszędzie staram się widzieć
piękno. Podziwiałem kwiaty, ptaki, mama
dbała, by było ładnie, później stryj Maksymilian ukazywał mi różne światy. We wszystkim
widzę coś dobrego. Jeśli ktoś kocha piękno, to
daje radość, a źródłem piękna jest Bóg. Życie duchowe, kapłaństwo mobilizuje mnie, aby dawać
radość innym.
Ks. Władysław Basista w trakcie uroczystej sesji Rady Miasta

ludzi, którzy są w potrzebie. Katowice pojawiły
się też przy okazji harcerstwa. Byłem drużynowym i pamiętam, jak w parku Kościuszki szliśmy
dumni jako drużyna jego imienia. Tam poznałem piękne harcerki z ul. Sokolskiej, ale przyszło
powołanie kapłańskie...
Po skończeniu teologii rozpoczął ksiądz studia homiletyczne oraz fonetyczne. Później
uzyskał stopień magistra pedagogiki oraz filologii polskiej. Skąd te zainteresowania?

Przypadek… Chciałem być duszpasterzem. W seminarium wygłosiłem kazanie i rektor, biskup i profesor z homiletyki stwierdzili,
że powinienem dalej się kształcić. Mieszkałem
na parafii w Załężu i uczyłem się. Później zostałem zatrudniony jako wykładowca w seminarium w Krakowie. Potem przenieśliśmy się
do Katowic i znów zamieszkałem w Załężu.
Zdobywałem doświadczenie pod kierunkiem
ks. prof. Stanisława Wilczewskiego w Instytucie Fonetycznym przy ul. Poniatowskiego.
Stosowaliśmy nowoczesne metody usuwania
jąkania i innych wad wymowy. Uczyłem na
nowo mówić chorych po ciężkich operacjach
czy w stanie afazji.

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA KATOWICE W DZIEDZINIE KULTURY

Kierunek – kultura!
Józef Skrzek, prof. Marian Kisiel i Joanna Bronisławska to postacie, których nie
trzeba przedstawiać. Od lat pracują w Katowicach na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury. Ich starania zostały docenione przez prezydenta, który wyróżnił
ich nagrodami w dziedzinie kultury.
Co roku wręczenie nagród zbiega się z obchodami urodzin Katowic. – Nagrodzone dziś
osoby są ważną częścią życia Katowic. Mamy
to ogromne szczęście, że jest wielu kandydatów do tej nagrody i naszym jedynym kłopotem jest to, kogo z tej tak długiej listy wybrać
– mówił podczas wręczania nagród prezydent
Marcin Krupa.

Wyróżnienia te przyznawane są od 1984 r.
Wśród laureatów znajdują się m.in. Erwin
Sówka, Artur Rojek, Mioush, Beata Netz,
Ewa Kokot, Monika Paca-Bros, Johann
Bros, grupa mażoretek „Akcent” z MDK
Ligota czy Barbara Ptak. (AWZ)
W trakcie uroczystości
krótki koncert
dał jeden z laureatów
– Józef Skrzek.
Występ można obejrzeć,
klikając
na kod QR.

Był Ksiądz także zaangażowany w pomaganie osobom potrzebującym – także z rodzin
wielodzietnych.

Pan nie ma pojęcia, jak wyglądała ulica
Gliwicka. Tu żaden taksówkarz nie chciał jeździć, takie były dziury. W Załężu poznałem
wiele rodzin. Tutaj był przemysł, więc przyjeżdżali ludzie, jednocześnie była bieda. Sam, jak
mogłem, pomagałem, ale największy problem
był z zaniedbaniem intelektualnym dzieci. Organizowałem z duszpasterstwa akademickiego
studentów do korepetycji. Studenci, z którymi
wyjeżdżałem za granicę, włączyli się i dzieci szły
do przodu.
A jak patrzy ksiądz na współczesne
Katowice?

Od początku do dnia dzisiejszego, gdy
myślę o Katowicach, to słowem kluczem jest
rozwój! Rozwój budownictwa, oświaty, infrastruktury, komunikacji, innowacji, kultury,
życia społecznego. Prezydent i Rada Miasta wiedzą, że pracują dla ludzi. Dziś radośnie
jest przejść przez Katowice. Miasto ogrodów,
parki, dużo zieleni. Kiedy goście ze Szwajcarii
zobaczyli Strefę Kultury i centrum, a trzeba

Po tragicznych wydarzeniach na kopalni
„Wujek” przyszło księdzu mówić w katowickiej katedrze do rodzin, górników…

Ksiądz Bolczyk, który chodził na kopalnię, wołał mnie czasem. Na parafii rozmawiałem z górnikami, częstowaliśmy ich herbatą.
Kiedy zastrzelono górników, nie mogłem tego
przeboleć... Biskup Bednorz wyznaczył mnie do
kazania, kazał być ostrożnym, wszędzie była SB.
Powiedziałem: „Górnicy, witamy was, przyszliście tu, bo tu, w kościele, pod krzyżem do was
nie będą strzelać!”. Nie wiem, czy to było z natchnienia, ale potem powstał pomnik – krzyż.
Katedra była pełna, w tym czasie naród był zjednoczony. To była manifestacja solidarności.
Krzyż jest mi bliski, jako symbol i doświadczenie życiowe, dlatego uczciłem go jako ślad
mojej bytności w Katowicach. W czasie renowacji świątyni św. Piotra i Pawła ufundowałem
pozłacany krzyż, który wieńczy wierzę kościoła.
Patrząc na niego, pamiętajcie o mnie.
ROZMAWIAŁ SŁAWOMIR RYBOK

Wywiad z ks. W. Basistą
po sesji Rady Miasta,
w czasie której został mu
wręczony tytuł.

FOT. AWZ

W 1938 r. miałem 10 lat i pamiętam, jak
mój ojciec opowiadał o tym, jak to po Katowicach jeżdżą tramwaje, a na każdej ulicy jest
wiele sklepów. Zastanawiałem się, jak to możliwe – u nas w Niedobczycach był jeden sklep...
Potem wybuchła wojna, ojciec był w obozie, nie
mieliśmy podpisanej folkslisty, więc zamiast do
szkoły, trafiłem do przymusowej pracy. Zarobiłem jakieś pieniądze, kupiłem bilet i przyjechałem do Katowic. Miałem 15 lat, zobaczyłem
tramwaje, odkryłem kawiarnie obok teatru,
kupiłem kawałek tortu i kawę...Byłem oszołomiony. Później, już po wojnie odkryłem
teatr, w Wyspiańskim debiutował wtedy Holoubek, tam zaczęło się moje zainteresowanie
kulturą. Wracając do zakończenia wojny... Kiedy
Rosjanie 25 marca wkroczyli do Niedobczyc, zaczęło się coś strasznego: czołgi, żołnierze, kradzieże, napady, gwałty. Wszystkich traktowali
jak Niemców. Miałem 17 lat i wpadłem na pomysł, aby pójść z interwencją do komendanta.
Wpuszczono mnie tylko dlatego, że miałem dla
niego prezent – pamiątkowy, srebrny zegarek
ojca. Dostałem za niego dokument, gdzie napisano: „Władysław Basista, narodowości polskiej,
zasługuje na uznanie i poparcie Armii Czerwonej”. Kiedy ładowano do wywózki sąsiadów czy
działy się inne rzeczy, mogłem dzięki temu dokumentowi pomóc. Jak ojciec wrócił z obozu,
zapytał o zegarek i trudno było mu powiedzieć
prawdę, ale kiedy usłyszał wszystko, powiedział:
„Dobrze zrobiłeś”.

Józef Skrzek jest jednym z najpopularniejszych muzyków bluesowych nie tylko na
Śląsku, ale i w całej Polsce. Na początku kariery występował w zespole Brekout, w niedługim czasie założył zespół Silesian Blues
Band (potem znany jako SBB). Jego muzykę
można usłyszeć w filmach i spektaklach.
Współpracował m.in. z J. Skolimowskim czy
L. Majewskim.

Prof. Marian Kisiel – poeta, krytyk
literacki, badacz literatury polskiej XX w.
Już od czasów studenckich współpracował z wieloma czasopismami literackimi i społeczno-kulturalnymi. W swoich
opracowaniach analizuje zjawiska literatury
współczesnej, a jego głównym obszarem
badań jest literatura Śląska i Zagłębia. Od
2017 r. jest zastępcą redaktora naczelnego
miesięcznika „Śląsk”.

Nagrody przyznawane są za wybitne osiągnięcia
artystyczne oraz organizacyjne, mające wpływ
na rozwój i upowszechnianie kultury w mieście

Joanna Bronisławska – muzyk, pedagog, animatorka kultury. Na koncie ma wiele koncertów i akcji artystycznych w kraju i za granicą.
Jest ambasadorem Muzykoteki Szkolnej – serwisu edukacyjnego o profilu muzycznym. Od lat
pracuje z dziećmi, dorosłymi i seniorami – uczy
gry na gitarze i pianinie oraz prowadzi autorskie
warsztaty muzyczne. Jest autorką nowatorskiej
koncepcji muzycznych warsztatów dla dzieci.
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Katowice śląskim liderem walki o czyste powietrze!

Władze miasta szczególny nacisk położyły na
wymianę starych kotłów węglowych, które
są głównym źródłem smogu. Tzw. kopciuchy zastępowane są ogrzewaniem gazowym,
elektrycznym lub nowoczesnymi kotłami
węglowymi. – W ostatnich latach realizacja
tego programu dynamicznie przyspieszyła.
Przez trzy lata – tj. od 2015 do 2017 roku
– dofinansowaliśmy wymianę 1495 źródeł
ciepła za ponad 11,5 mln zł, a tylko w tym
roku wpłynęło prawie tyle samo wniosków.
Cieszy to, że od 2015 roku – z każdym rokiem – wzrasta liczba osób chętnych do wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne.
Warto dodać, że od 2016 roku, decyzją władz
miasta, podnieśliśmy także maksymalną
kwotę dotacji na wymianę pieców do 10
tys. zł. Dzięki temu poziom dofinansowania
jest jednym z najwyższych w kraju – mówi
Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta
Katowice, i dodaje, że dodatkowo w latach
2015–2017 miasto dofinansowało kwotą prawie 1,5 mln zł montaż 263 instalacji źródeł
odnawialnej energii. Ważną zmianą wprowadzoną rok temu przez prezydenta Marcina
Krupę było podniesienie kwoty dopłaty do

FOT. T. KAWKA

Wiele miast w Polsce w okresie zimowym
zmaga się z problem smogu. Specjaliści podkreślają, że aby realnie zmieniać
jakość powietrza, należy podejmować przez cały rok działania systemowe w wielu obszarach. W województwie
śląskim trendy w tym zakresie wyznaczają Katowice – zarówno pod względem skali działań, jak i zainwestowanych
środków.

Poprzedniej zimy w Katowicach testowano dron, który umożliwia prowadzenie zdalnego pomiaru
zanieczyszczeń pod kątem spalania odpadów i niedozwolonych substancji, np. plastikowych butelek.
Już w pierwszej godzinie testów katowicka straż miejska wystawiła mandat w wysokości 500 zł. Również
tej zimy dron będzie sprawdzał znaczne obszary miasta, informując operatora o prawdopodobnym
wykorzystaniu niedozwolonego paliwa. Następnie dyspozytor będzie podejmował decyzję o wysłaniu
funkcjonariuszy pod wskazany adres w celu potwierdzenia podejrzenia i wystawienia mandatu

zakupu opału z 450 zł do 900 zł dla najmniej
zamożnych mieszkańców. W ten sposób Katowice walczą ze zjawiskiem tzw. ubóstwa
energetycznego.
Aby działania były skuteczne, muszą być
realizowane w wielu sferach. W ostatnich

NOWA APLIKACJA DO SADZENIA DRZEW

Posadź drzewo w Katowicach
Drzewa nie tylko pochłaniają dwutlenek węgla czy absorbują zanieczyszczenia. Dają
cień, łagodzą stres i pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. W Katowicach
powstała nowa aplikacja dla mieszkańców,
dzięki której można posadzić drzewo.

Dzięki aplikacji „wCOP drzewo” można w prosty i szybki sposób wskazać lokalizację dla nasadzenia nowych drzew w mieście. Jej nazwa
nawiązuje do Szczytu Klimatycznego ONZ
(w skrócie: COP 24), który w grudniu tego
roku odbędzie się w Katowicach.
Jak posadzić drzewo? Zgłoszenie zajmuje
chwilę. Wystarczy wejść na stronę wcopdrzewo.
katowice.eu, wybrać lokalizację, zaznaczyć
miejsce na mapie i dodać opis. Aplikacja automatycznie dopuszcza nasadzenia na terenach
miejskich i terenach jednostek oświatowych,
odrzuca te lokalizacje, które znajdują się na terenach prywatnych. – Mieszkaniec jednorazowo
będzie mógł zawnioskować o maksymalnie pięć
drzew w konkretnej lokalizacji. Wniosek będzie musiał przejść weryfikację w wydziałach
Urzędu Miasta i jednostkach miejskich. W tym

celu został powołany zespół opiekunów, który
przetestował aplikację przed jej uruchomieniem. Na 17 zgłoszonych wniosków sześć zostało zweryfikowanych pozytywnie, dziewięć
odrzucono, a dwa są w trakcie weryfikacji. To
pokazuje, że posadzenie nowych drzew w mieście nie jest zadaniem prostym – mówi Wioleta Niziołek-Żądło, koordynator projektów
społecznych.
Każdy zgłoszony teren musi być rozpatrzony pod kątem własności, przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, ujęcia w planach inwestycyjnych miasta itp. Po każdym etapie weryfikacji mieszkaniec otrzymuje maila o kolejnym
kroku, aż do ostatecznej akceptacji lub odrzucenia. W dalszej kolejności może się również
spodziewać informacji o terminie sadzenia jego
drzewa. Z kolei w wiadomości o odrzuceniu
wniosku będzie podana przyczyna. (RED)
Więcej informacji:

wcopdrzewo.katowice.eu,
katoobywatel.katowice.eu

latach Katowice zainwestowały kilkadziesiąt milionów złotych w termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
a w realizacji jest projekt o wartości 100
mln zł polegający na dociepleniu 45 obiektów. W Katowicach jednym z priorytetowych

zadań jest także rozwój komunikacji publicznej. Trwa budowa czterech centrów przesiadkowych typu park and ride, w ostatnim
czasie miasto zakupiło 90 nowych autobusów
za 100 mln zł, a wkrótce rozpocznie się budowa nowej linii tramwajowej na południe
miasta. Dodatkowo w Katowicach funkcjonuje największa w woj. śląskim sieć rowerów
miejskich. – Te zmiany sprawią, że tysiące
osób trwale zamieni samochód na komunikację publiczną – co realnie przyczyni się do
spadku emisji zanieczyszczeń – podkreśla
Ewa Lipka.
Do walki z niską emisją przyczyniają się też wzmożone kontrole Straży
Miejskiej realizowane m.in. z użyciem
drona. O ile w 2016 roku wykonano 3405
kontroli i co szósta potwierdzała spalanie śmieci – to w 2017 roku wykonano ich
4498 i już tylko co szesnasta potwierdziła
spalanie śmieci. Ten spadek pokazuje efekty
działań edukacyjnych i prewencyjnych.
Walka o czyste powietrze w Katowicach przynosi efekty. Średnioroczne stężenie pyłów PM 10 jest niższe niż kilka lat
temu, a działania władz Katowic zostały
zauważone w skali ogólnopolskiej – niedawno w rankingu magazynu „Forbes”
Katowice zostały uznane za najbardziej ekologiczne miasto w Polsce. Miasto podejmuje
jednak dalsze działania i na walkę ze smogiem przeznaczy do 2030 roku aż 535 mln zł.
– Warto dodać, że powietrze nie zna granic,
– dlatego w walkę ze smogiem muszą też aktywnie włączyć się inne miasta w aglomeracji
śląskiej – podkreśla Ewa Lipka. (MM)

DOBRY KLIMAT POD KATOWICKIM PALMAMI

Choć Szczyt Klimatyczny ONZ jest spotkaniem fachowców i odbędzie się dopiero w grudniu, to już teraz
wszyscy możemy brać udział w spotkaniach poświęconych klimatowi i ekologii.
Zapraszamy do DOBREGO KLIMATU – pawilonu, który stanął na katowickim rynku. Czeka na Was 16
tygodni eko atrakcji! Poniedziałki to dni z literaturą. We wtorki będziemy się spotykać z naukowcami
zajmującymi się przyrodą i ekologią. W środy dominować będzie muzyka, a w czwartki wielkie produkcje
filmowe. Weekendy to czas na spontaniczne spotkania, warsztaty i prelekcje. Spotkajmy się w DOBRYM
KLIMACIE! Więcej na stronie www.COP24.katowice.eu.
Na zdjęciu: We wrześniu w pawilonie odbyły się np. zajęcia poprowadzone przez funkcjonariuszki Straży
Miejskiej – dzieci poznawały zasady ruchu drogowego.
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RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA INICJATYWY LOKALNE

Milion złotych na pomysły mieszkańców

W 2017 r. ze wsparciem miasta zrealizowano 65 inicjatyw, w 2018 r. – 77. Wśród
nich były np.: c ykl koncertów i warsztatów tanecznych dla dzieci ze świetlic
środowiskowych, obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Katowicach pod
hasłem „Rodzina zastępcza – otwarte serca
dla dzieci”, festyn integracyjny przy Domu
Dziecka Stanica.
Ideą inicjatywy lokalnej jest wkład
własny mieszkańców w projekt. I tak, np.
mieszkańcy zaoferowali 447 godzin pracy
społecznej i wsparcie rzeczowe przy organizacji Dni Zawodzia. Otrzymali wsparcie od miasta w wysokości ponad 15 tys.
zł. Inicjatywa zaś „Razem Posprzątajmy
Dolinę 5 Stawów – Festyn Ekologiczny
Morawa-Borki” kosztowała mieszkańców
1024 godziny pracy społecznej, miasto
dało 45 tys. zł. Natomiast 38 tys. złotych
dostali mieszkańcy, którzy zaproponowali
zakup sprzętu ratowniczego oraz szkoleniowego mającego służyć podczas kursów,
warsztatów i zajęć. Sprzęt ma być wyko-

FOT. S. RYBARZ-DALKE

Milion złotych mają do dyspozycji
mieszkańcy, którzy chcieliby zrealizować swoje ciekawe pomysły w Katowicach. 1 października rusza nabór wniosków na inicjatywy lokalne na 2019 rok.
Mieszkańcy zgłaszają pomysły i działania w swoim bezpośrednim otoczeniu,
a potem określają swój udział w ich realizacji – najczęściej jest to praca społeczna. Miasto – już od 2013 r. – przeznacza każdego roku milion złotych na
wsparcie takich inicjatyw.

Nikiszowiecki Odpust u Babci Anny odbywa się również ze wsparciem miasta – w ramach inicjatywy lokalnej

rzystywany podczas zajęć poświęconych
zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa i szerzeniu wiedzy w zakresie pierwszej pomocy.
– Dziękujemy katowiczanom za wyjątkową
aktywność i realne działania podejmowane na rzecz integracji i budowania więzi

#KATOOBYWATEL

Powstała strona
dla aktywnych mieszkańców
Niezbędnik KATOobywatela, powody do
dumy z Katowic i do płacenia podatków
w mieście, a do tego aktualności – ruszyła nowa strona Urzędu Miasta z najważniejszymi informacjami mogącymi
zainteresować aktywnych katowiczan.
Ideą projektu KATOobywatel jest budowa
społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie
mieszkańców w działaniach na rzecz miasta i edukacja. Przypomnijmy, że w kwietniu
uruchomiona została aplikacja Naprawmyto.
pl, która służy do zgłaszania usterek i problemów – od dziury w chodniku po dzikie wysypisko. Do tej pory ponad 1700 problemów
zostało w ten sposób rozwiązanych. Miasto
zachęcało też mieszkańców do wspólnego
sprzątania terenów rekreacyjnych w ramach
akcji SprzątaMy Dzielnice czy zaprosiło ich
do siania łąki miejskiej. Dwa ostatnie działania mają też związek z przygotowaniami do
Szczytu Klimatycznego ONZ, który odbędzie
się w Katowicach w grudniu.

Kolejnym krokiem jest uruchomienie strony internetowej. Jej elementem jest
m.in. Niezbędnik KATOobywatela, czyli
przewodnik po tym, jak włączyć się w życie miasta: zabierać głos, zgłaszać pomysły
czy pozyskiwać wiedzę. To witryna projektu,
ale i miejsce, gdzie będą pojawiały się aktualności z życia miasta. W zakładce „KATOduma” można poczytać o powodach do dumy
z Katowic, a pod hasłem „KATOobywatelu,
melduj się!” o tym, dlaczego warto płacić
podatki w Katowicach. – Nasze akcje i projekty realizujemy we współpracy z wieloma
partnerami, w tym organizacjami pozarządowymi, ale przede wszystkim mieszkańcami
Katowic. Liczymy na to, że mieszkańcy będą
się też angażowali w tworzenie strony, i zachęcamy wszystkich do zgłaszania swoich
pomysłów – mówi Wioleta Niziołek-Żądło,
koordynator projektów społecznych. (RED)
Więcej na: katoobywatel.katowice.eu

lokalnych społeczności, za angażowanie się
w zmiany swojego najbliższego otoczenia –
mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych.
Nabór wniosków na 2019 r. potrwa do 15
listopada. Na stronie www.katowice.eu/

urzad-miasta/inicjatywa-lokalna

dostępny jest nowy wzór wniosku. Dodatkowe informacje o inicjatywie lokalnej
można również uzyskać pod numerem tel.
32 259 31 18 lub mailowo inicjatywalokalna@katowice.eu. (JG)

KONTYNUACJA ZE STR. 1

Budżet obywatelski
Rowerzystów na pewno ucieszy fakt,
że mieszkańcy wybrali do realizacji aż 12
nowych stacji wypożyczalni rowerów, które
zostaną ulokowane w sześciu dzielnicach
Katowic: Załęskiej Hałdzie-Brynowie cz.
Zachodniej (3), osiedlu Paderewskiego-Muchowcu (3), Dębie (2), Wełnowcu-Józefowcu
(2), Szopienicach–Burowcu (1) oraz Zarzeczu
(1). Dużą popularnością wśród mieszkańców
cieszyły się projekty związane z kompleksowym zagospodarowaniem terenów zielonych
– wybrali je między innymi mieszkańcy Śródmieścia (koszt 550 tys. zł), osiedla Witosa
(300 tys. zł) czy Załęskiej Hałdy (490 tys. zł).
Tysiące katowiczan głosowały na nowoczesne
place zabaw, które powstaną m.in. w Zawodziu (300 tys. zł), na Dębie (210 tys. zł), w Bogucicach (300 tys. zł), Nikiszowcu (350 tys. zł).
Mieszkańcy Ligoty i Panewnik postawili w tym roku m.in. na budowę i modernizację miejsc postojowych. Dwa z pięciu
wybranych do realizacji zadań dotyczą właśnie tych zagadnień – za 589 tys. zł poprawi
się infrastruktura drogowa w okolicy ul.

Zadole, Gdańskiej i Harcerskiej, natomiast
za 262 tys. zł na osiedlu Kokociniec w rejonie
ul. Kruczej.
Zadanie z zakresu szeroko rozumianej
kultury wybrali m.in. mieszkańcy osiedla
Witosa. Dom Kultury na Witosa #LOOK!
vol.2 to cykl kulturalnych imprez plenerowych, w tym festynu rodzinnego z wieloma
atrakcjami dla wszystkich (koncerty, muzyka,
dmuchane zjeżdżalnie, grill, zimne napoje).
Koszt realizacji tego zadania wyniesie 220
tys. zł. Z kolei mieszkańcy Załęża i Murcek
zdecydowali, że w ich dzielnicach odbędą się
festyny integrujące społeczność lokalną.
Wszystkie wyniki głosowania dostępne
są na stronie www.bo.katowice.eu. Wszyscy
mieszkańcy mogą też do 8 października zgłaszać propozycje uwag i zmian, które będzie
można wprowadzić do kolejnej edycji budżetu
obywatelskiego. Propozycje te można nadsyłać mailowo na adres budzetobywatelski@
katowice.eu lub listownie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice,
Rynek 13, 40-003. (SR)
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MOŻNA POMÓC!

Bohater z Katowic potrzebuje Twojej pomocy
Walczył z bandytami, a teraz walczy o własne zdrowie. Krystian Jabloński – katowiczanin, z zawodu dekarz, ojciec małego
Kajtka, nie poddaje się po koszmarnym
wypadku i walczy o powrót do zdrowia.
Był bardzo czujny na przypadki łamania prawa.
Jesienią 2016 roku ruszył w pościg za bandytą.
Zasłynął też pościgiem za pijanym kierowcą oraz
sprawcą napadu. Pomagał osobom poszkodowanym w pożarach i wypadkach samochodowych
oraz ofiarom kradzieży. – Żyjemy w czasach,
gdy każdy obywatel goni za pieniędzmi, pracą,
za swoimi sprawami. Ja starałem się najczęściej
zwracać uwagę na to, co się dzieje wokół mnie.
Jeśli ktoś potrzebował pomocy, raczej zwracałem się ku ludziom, żeby pomagać, i sprawiało
mi to przyjemność – mówi pan Krystian.
W wyniku niefortunnego wypadku na
trampolinie uszkodził rdzeń kręgowy. Stracił
władzę w rękach i nogach. Jest sparaliżowany
od barków w dół. – Proszę wszystkie młode
osoby, które korzystają z trampolin, o rozwagę, żeby podchodziły ostrożnie do tego
typu zabawy. Jak pokazuje mój przypadek,
przy naprawdę jednym fikołku można stracić
bardzo wiele – dodaje Jabloński.
Krystian Jabloński pomagał innym, a teraz sam potrzebuje pomocy. Prezydent Katowic zorganizował w 2017 r. koncert
charytatywny, z którego dochód trafił do
katowickiego bohatera. Na scenie Miasta
Ogrodów miała miejsce wielka mobilizacja

świetnych artystów. Gwiazdą był katowicki
raper Miuosh, a przed nim zagrały trzy
młode, ale już dobrze rozpoznawalne zespoły
– Fuck the People, The Party is Over i Hengelo. Odbyła się również aukcja cennych pamiątek przekazanych przez znanych artystów.
Próba powrotu do normalnego życia
jest jednak bardzo kosztowna. Pan Krystian
potrzebuje wsparcia finansowego na rehabilitację, która jest niezbędna w dochodzeniu do sprawności. W jego domu czeka na
niego największe szczęście: żona i synek. – Jak
wiadomo, regeneracja rdzenia zajmuje dużo
czasu. Jeśli chodzi o jakąś poprawę, to z perspektywy czasu jest znaczna – jeszcze rok
temu nie byłem w stanie samodzielnie oddychać. Teraz oddycham, siedzę. Rehabilitacja
musi być regularna, aby ciało było gotowe –
podsumowuje Krystian Jabloński.
Mieszkańcy Katowic już wiele razy
udowadniali, że potrafią pomagać tym,
których ciężko dotknął los. Wierzymy, że
tym razem będzie podobnie. (MM)

Jak możesz pomóc?
Wpłata darowizny na konto fundacji Avalon:
62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
Tytuł: Jabloński, 7537
lub poprzez zbiórkę na portalu
Pomagam.pl :pomagam.pl/s8p67mci

OBSERWACJE FENOMENU PTASICH WĘDRÓWEK W KATOWICACH

Rzuć okiem na Maroko

PRZED NAMI CZWARTA EDYCJA ŚLĄSKICH TARGÓW KSIĄŻKI

Prawdziwa uczta

dla miłośników książek!

W październiku i listopadzie zapraszamy na sobotnie i niedzielne spacery
przyrodnicze. z doświadczonym przewodnikiem z Górnośląskiego Koła Ornitologicznego, a zarazem cenionym fotografem przyrody Marcinem Karettą.
To świetna okazja do nauki rozpoznawania
ptaków, a także innych zwierząt oraz rozmowy
z przyrodniczym ekspertem, który chętnie
przybliży tajemnice życia ptaków, a także podpowie, jak skutecznie fotografować przyrodę
w Katowicach. Wycieczki odbywają się przez
cały październik i listopad, w każdą sobotę i
niedzielę, z wyjątkiem 17 i 18 listopada. Każdy
spacerowy dzień wygląda tak samo. O godzinie
8.00 rozpoczęcie spaceru przy lotnisku Muchowiec, na skrzyżowaniu ulic Francuskiej i
Gawronów, natomiast o godz. 11.15 – rozpoczyna się spacer na os. Tysiąclecia – przy Środowiskowym Klubie Wodniacko-Wędkarskim
„Maroko”, ul. Piastów 17. Więcej informacji
udziela Marcin Karetta pod nr tel. 600 538 259.
Zdjęcia przyrodnicze można obejrzeć na stronie na www.karetta.pl. (RED)

Świetni autorzy, bogata oferta wydawnictw przygotowana przez ponad 170 wystawców, warsztaty, spotkania literackie,
dyskusje, atrakcje dla dzieci – tak zapowiadają się 4. Śląskie Targi Książki, które
odbędą się w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w dniach od 12 do 14 października. Wstęp wolny - zapraszamy!
Śląskie Targi Książki staną się dla mieszkańców całej aglomeracji świetną okazją do spotkań z popularnymi i nagradzanymi autorami
oraz udanych zakupów książek z oferty ponad
170 wystawców z całej Polski.
W tym roku na Śląskich Targach Książki
gościć będziemy ponad 110 autorów, a wśród
nich m.in.: prof. Jerzy Bralczyk i Lucyna
Kirwil, prof. Joanna Papuzińska, Katarzyna
Bonda, Mariusz Czubaj, Łukasz Orbitowski,
Jakub Małecki, Jakub Ćwiek, Ryszard Ćwirlej, Wojtek Miłoszewski, Anna Kańtoch,
Krystyna Kofta, Barbara Kosmowska, Leszek
Talko, Henryk Sawka, Andrzej Saramonowicz
oraz Federico Moccia. Niewątpliwą atrakcją targów będzie spotkanie ze Szczepanem

FOT. M. KARETTA

i Trzy Stawy!

Twardochem wokół premiery śląskiej edycji powieści „Drach”. Będą także znani nie
tylko jako autorzy czołowi polscy himalaiści:
Krzysztof Wielicki i Ryszard Pawłowski, a
także dziennikarze: Marzena Rogalska, Beata
Sadowska, Jerzy Sosnowski, Marek Przybylik,
Antoni Piechniczek i Bronisław Cieślak.
Wiele atrakcji przygotowano także dla
najmłodszych i nieco starszych czytelników
np. wydarzenia organizowane przez Miejską
Bibliotekę Publiczną – Czytelnia pod Sówką.
Również z myślą o dzieciach odbędą się
warsztaty z Dariuszem Rekoszem. Całe klasy
i rodziny będą mogły wziąć udział w Ostrym
Dyżurze Literackim zorganizowanym przez
portal czasdzieci.pl. Do wspólnego czytania
bajek zaprosi Fundacja Miasto Słów. A Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury przygotowało
specjalne warsztaty, na których dzieci dowiedzą
się więcej o pracy tłumacza. Śląscy Blogerzy Książkowi przeprowadzą wymianę książek. (ORG)
Pełna lista wystawców:
slaskczyta.pl/lista-wystawcow
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WSPOMNIENIE ABP. SZCZEPANA WESOŁEGO

koniec... cukierków w Halifaxie). Potem
wytężona nauka (słynne jezuickie kolegium „Campion House” w Londynie). Do
kapłaństwa Szczepan Wesoły przygotowuje
się w Papieskim Kolegium w Rzymie i na
Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.
Rok 1956. – święcenia i włączenie do diecezji katowickiej. Na specjalne życzenie legendarnego „Biskupa Tułacza” (określenie
Jana Pawła II) generała dywizji abp. Józefa
Gawliny pozostaje w Rzymie i rozpoczyna
misję, która już do końca życia będzie określać jego losy. Wyznaczać cele, supłać i rozplątywać ścieżki.
Mówiono o nim „ambasador Polski w najlepszym tego słowa znaczeniu”. Ale mówiono też „obywatel świata”.
Bo w sobie tylko wiadomy sposób potrafił

łączyć to, co – zdawać by się mogło – na zawsze już rozerwane, bezpowrotnie rozbite.
A przecież był świadkiem zdarzeń mogących odebrać wszelką nadzieję. Piekło
wojny, totalitarna przemoc, tryumf kłamstwa. Kiedy doczekał w końcu odmiany
„oblicza tej ziemi”, nagle dały znać o sobie inne demony. Nienawiść fundamentalistów, ponowoczesne utopie, agresywna
konsumpcja, nieufność wobec autorytetów
(w tym Kościoła!) etc...
Łączyć sprzeczności w takiej sytuacji?
Budować mosty? Dialog?
W jaki sposób abp. Szczepan, niestrudzony opiekun i duszpasterz Polonii na świecie potrafił kruszyć te mury,
na zawsze pozostanie już jego tajemnicą. W przestrzeni polskiej diaspory
osiągnął to, co nigdy do końca nie udało
się elokwentnym politykom, energicznym działaczom i wielu innym – skądinąd żarliwym – osobom, którym leży na
sercu porozumienie. Kiedy w 2015. otrzymywał zaszczytny tytuł doktora honoris
causa Uniwersytetu Śląskiego, wygłaszający pamiętną laudację ks. prof. Jerzy
Myszor wypowiedział słowa rzucające
ciekawe światło na wspomniany problem:
„Episcopus guaerens”... Biskup poszukujący! Ponieważ nigdy nie oczekiwał, aż
ludzie do niego przyjdą, ale sam ich nieustannie odnajdywał, niestrudzenie podróżując po świecie. Porażająco skromny.
Otwarty. Serdecznie ciekaw drugiego.
Nic dziwnego, że błyskawicznie potrafił
nawiązać prawdziwie głęboki kontakt.
Umiał słuchać, budował dialog. Nie monologizował. Jakże pięknie i wymownie,
zwłaszcza dzisiaj, brzmi także to określenie postaci abp. Wesołego: „Szukający
zagubionych”... Oczywiście odnosi się do

budowania wspólnoty polskich środowisk
emigracyjnych, ale czyż nie dotyczy istoty
najgłębszych i najpoważniejszych zjawisk,
których jesteśmy świadkami?
666
To było długie, pracowite, natchnione wiarą
życie. Życie spełnione. „Laetus serviam”...
Radość towarzysząca służbie przynosiła
owoce, a te nie tylko zostały zauważone, ale
też docenione. Abp. Wesoły otrzymał doktorat honoris causa KUL i UŚ, został laureatem m.in. nagrody „Lux ex Silesia” i „Złotego
Lauru Polonii”, a w maju br. Prezydent RP
odznaczył go Orderem Orła Białego.
Do końca pozostał człowiekiem arcyskromnym. Choć życie w znacznej części
spędził w podróży, ciągle ważny był dla
niego rejon najpierwszy, z którego wyszedł w świat. Śląsk i Katowice. Zawsze to
podkreślał, mówiąc o „zakotwiczeniu”, „korzeniach”, „prakolebce”. Kiedy jako pierwszy otrzymał tytuł Honorowego Obywatela
Katowic (1996), mocno zabrzmiały słowa,
że właśnie to miejsce pozostanie na zawsze
„domem pielgrzyma”...
W ostatnich latach coraz częściej podkreślano (warto do tego dziś wrócić!) konieczność postawienia tego wybitnego
Polaka i Ślązaka obok dwóch jego wielkich
poprzedników: prymasa Polski kard. Augusta Hlonda i generała, biskupa polowego
Józefa Gawliny. Wszyscy trzej tworzą tryptyk wielkich synów Śląska, służących narodowi i rodakom na całym świecie.
666
Pogrzeb abp. Szczepana Wesołego odbył się
10 września w katedrze, po czym trumnę z ciałem duchownego przeniesiono do kościoła
Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Spoczął w grobowcu biskupów.
(MACIEJ SZCZAWIŃSKI)

FOT. FIL

Odejście abp. Szczepana Wesołego (zm.
28 sierpnia) zamyka jedną z najpiękniejszych i wymownych kart współczesnego polskiego Kościoła. Jego długie, naznaczone charyzmą i wiernością życie to
zarówno przemierzanie wzdłuż i wszerz
świata, jak i obecny w sercu śląsko-katowicki Dom. Miejsce, o którym
ów niestrudzony pielgrzym nigdy nie
zapomniał.
„ Mówiło się, że mieszkał w samolocie i miał
dwie walizki. Jedną przywoził z podróży,
druga już czekała przygotowana. Bo nazajutrz, najdalej za kilka dni jej właściciel wylatywał w następną podróż, w poszukiwaniu
Polaków rozproszonych na świecie. To im poświęcił swoje życie...” – pisała w głośnej parę
lat temu książce Aleksandra Klich. Jako hasło
swej biskupiej posługi przyjął słowa „Laetus
serviam” (Będę służył z radością). I właśnie
ów optymizm, ta naturalna harmonia i pogoda ducha opromieniały wszelkie jego prace.
Być może nawet całe życie? Chociaż nie zabrakło w nim momentów dramatycznych.
Oto garść faktów tej przebogatej biografii.
Przychodzi na świat w 1926 r. w Katowicach. Tutaj kończy szkołę powszechną,
ale wybuch wojny uniemożliwia mu rozpoczęcie nauki w wymarzonym Gimnazjum
im. A. Mickiewicza. Zatrudnia się w hucie
„Marta”. Niebawem (1943) zostaje wysłany
jako nastolatek na ciężkie przymusowe roboty przy budowie bunkrów w Couxhaven.
Rok później, przymusowo wcielony do armii niemieckiej, w nieprawdopodobnych
okolicznościach przedostaje się na stronę
aliancką. Z Armią Andersa uczestniczy w walkach we Włoszech i Algierii. Czas
tuż po wojnie znaczy fizyczna praca w fabrykach w Wielkiej Brytanii (różne specjalności: produkcja drutu, bawełny, a na

FOT. A. ŁAWRYWIANIEC

Szukający zagubionych

REWITALIZACJA

Rozkręca się centrum
społecznościowe na Nikiszowcu
W Nikiszowcu rozkręca się Centrum Społecznościowe – to wspólny projekt miasta i stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw
Lokalnych. Na projekt miasto pozyskało
dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Centrum Społecznościowe jest kontynuacją działań rewitalizacyjnych prowadzonych w Nikiszowcu od 2008 r. Będą w nim
organizowane wydarzenia integracyjne (np.
Dni Sąsiada), spotkania edukacyjne, warsztaty itp. – Wspólnie z mieszkańcami będziemy realizować małe inicjatywy lokalne.
Mamy także w planach wydawanie lokalnej
gazety i publikację związaną z modelowymi
działaniami rewitalizacyjnymi w Nikiszowcu.
Chcemy również wspólnie z mieszkańcami

edukować się i poznawać przykłady udanych
działań rewitalizacyjnych w trakcie wizyt
studyjnych – mówi Waldemar Jan, prezes stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych.
Podkreśla też: – Duże znaczenie ma dla nas
potencjał turystyczny Nikiszowca, który jest
jednym z elementów rozwoju całego osiedla,
ale też i jego poszczególnych mieszkańców.
Głównym celem projektu jest poprawa
funkcjonowania społeczności dzielnicy
oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego. Ważnym miejscem związanym z realizacją projektu jest Centrum
Zimbardo, w którym będą odbywać się spotkania czy warsztaty i inne aktywności.
Każde z osiedli będę mieć swoich animatorów.

Dzień Sąsiada w Nikiszowcu

Duże znaczenie ma także wzrost spójności całej dzielnicy i wykorzystanie potencjałów tkwiących w jej poszczególnych częściach
tj. w Janowie, na osiedlu tzw. Korea oraz w
Nikiszowcu.
Projekt nabiera dopiero rozpędu. Do
końca roku planuje się m.in. rozpoczęcie
poradnictwa specjalistycznego, pierwsze
szkolenia i kursy zawodowe, warsztaty

kompetencji społecznych adresowane do
młodych mieszkańców dzielnicy oraz wyjścia integracyjne i warsztaty edukacyjne.
Na Centrum Społeczn ściowe w Nikiszowcu pozyskano dofinansowanie z EFS i budżetu państwa - łącznie 1,3 mln zł. Całkowita
wartość projektu to prawie 1,4 mln zł. Więcej
informacji na stronie: www.fil.org.pl/pl

(MM)
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MIASTO

JUBILEUSZ

ZAMKNIĘCIE PARKINGÓW

W Strefie Kultury

Katowicka ‚‚Konopa’’ kończy 70 lat
W 1948 r. na bazie Szkoły Powszechnej
im. M. Konopnickiej (przy ul. Głowackiego w budynku z początku XX w.) powołano do życia liceum dla dziewcząt,
które szybko – już jako placówka koedukacyjna – stało się jedną z wiodących
szkół w mieście i regionie. 26 października 2018 r. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M.
Konopnickiej obchodzić będzie uroczyście swoje 70. urodziny!

W latach 60. i 70. ukształtował się
profil liceum – „Konopnicka” stała
się w tych i kolejnych dekadach znana z klasy
lingwistycznej z rozszerzonym programem

nauczania języka angielskiego. W jej murach
uczyły się znane postacie świata nauki, kultury i mediów. Dziś to nowoczesna szkoła
chętnie wybierana przez uczniów z Katowic i okolic – w tym roku szkolnym rozpoczęło
tu naukę aż osiem klas pierwszych! Uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach
(takich jak Szkoły Stowarzyszone UNESCO
czy Baltic Sea Project) i wraca do swych humanistycznych korzeni (szkoła prowadzi klasę
dwujęzyczną hiszpańską czy teatr hiszpański).
26 października nauczyciele, uczniowie, absolwenci oraz sympatycy „Konopnickiej” świętować będą jubileusz 70-lecia
szkoły. Oficjalne uroczystości rozpoczną

się w południe w Sali Teatralno-Kinowej Pałacu
Młodzieży. Od godz. 14 szkoła będzie otwarta
dla wszystkich, którzy będą chcieli wspólnie
wspominać lata spędzone w „Konopnickiej”,
spotkać się z przyjaciółmi z czasów szkolnych,
nauczycielami i… po prostu zobaczyć, jak dziś
prezentuje się liceum. Absolwenci spotkają się
także z obecnymi uczniami – będzie to dla licealistów okazja do poznania drogi życiowej tych,
którzy rozsławili imię „Konopnickiej” dzięki
swoim sukcesom.
Jedno jest pewne – 70 lat „Konopy” wcale
nie oznacza „szkolnej emerytury”, o czym
warto przekonać się podczas październikowego
jubileuszu. (II LO)

WAŻNE INFORMACJE O WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

Wybory samorządowe 2018
W niedzielę 21 października odbędzie
się pierwsza tura głosowania w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików
województw oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Ważne daty
Do 12 października można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do głosowania, a do 16 października – składać wnioski o dopisanie do spisu mieszkańców w wybranym obwodzie głosowania.
Kampania wyborcza potrwa do 19
października, do północy. Czynne prawo
wyborcze przysługuje obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.
Gdzie mogę głosować?
W y b or c a o d d a j e g ł o s w g m inie, w której jest zameldowany, a jego
na z w isko pojaw ia się automat ycznie na liście w yborczej. Osoby, które
miesz kają w inny m mieście, ni ż są

zameldowane, muszą dopełnić k i l ka
formalności. Należy udać się do Urzędu
Miasta i złożyć wniosek o wpisanie do
rejestru w yborców. Osoby niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondency jnie – żeby to zrobić, powinny zgłosić chęć oddania głosu
komisarzowi w yborczemu, najpóźniej
15 dni przed w yborami.
Lokale wyborcze otwarte są w godzinach od 7.00 do 21.00. Osoby głosujące w Katowicach otrzymują 3 karty do
głosowania: na prezydenta, radnych
gminy i radnych sejmiku wojewódzkiego.
Adresy lokali wyborczych przyporządkowanych do danego adresu zamieszkania zostaną opublikowane na
obwieszczeniach w całym mieście.
Można je też znaleźć na stronie bip.
katowice.eu – wpisując do wyszukiwarki w prawym górnym rogu frazę
„obwieszczenie prezydenta Miasta Katowice z dnia 12 września 2018 r.”

OGŁOSZENIE

MPGK oferuje kompost
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oferuje organiczny środek
poprawiający właściwości gleby KOMPOVIT.

Polecany do stosowania na trawnikach, do
uprawy roślin ozdobnych, na użytkach zielonych, do rekultywacji gleb. Poprawia właściwości gleby przez jej wzbogacenie w substancję
organiczną oraz składniki pokarmowe. Posiada
odczyn lekko zasadowy (pH ok. 8,5). Sprzedaż
Kompovitu prowadzona jest luzem w cenie
20 zł za tonę netto (+8% Vat). Przy ilościach
hurtowych istnieje możliwość negocjacji

ceny. Odbiór: Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów, ul. Milowicka 7a. Kontakt:
mpgk.com.pl.

Kompost produkuje się w supernowoczesnej instalacji do biologicznego przetwarzania
odpadów organicznych. Korzyści z instalacji to:
wydzielenie z odpadów zmieszanych odpadów
ulegających biodegradacji (kompostowanie),
uzyskanie produktów końcowych w postaci
kompostu/polepszacza gleby, eliminacja substancji odorogennych, zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku.

Jak wybierany jest prezydenta
miasta?
Prezydent miasta wybierany jest poprzez postawienie znaku X przy jednym kandydacie
na karcie do głosowania. W wyborach wygrywa osoba, która otrzymała co najmniej
50 proc. + 1 głos poparcia. Jeśli w pierwszej
turze wyborów na fotel prezydenta nikt nie
osiągnie takiego wyniku, dwa tygodnie później odbywa się druga tura, z udziałem dwójki
kandydatów, którzy osiągnęli najlepszy wynik w pierwszej turze.
Jak wybieramy miejskich radnych?
W Katowicach mamy okręgi wielomandatowe – to oznacza, że miejscy radni wybierani
są w systemie proporcjonalnym z głosem preferencyjnym – głosy na kandydatów z danego
okręgu są sumowane w ramach wszystkich
okręgów z podziałem na partie, a następnie
porównywane ze sobą i na tej podstawie obliczane jest, ilu radnych zasiądzie w Radzie
Miasta.

ruszają
przygotowania
do COP24

Katowice w dniach 2–14 grudnia będą gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu (COP24). Szczyt Klimatyczny
to ogromne wyzwanie organizacyjne i logistyczne, dlatego przygotowania ruszyły już
kilka miesięcy temu. Teraz powoli wchodzą w fazę, w której przestrzeń miejska będzie przygotowywana do tej skali wydarzenia.
– Zaplanowanie zmian w organizacji ruchu
w mieście oraz opracowanie systemu transportu dla gości, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb mieszkańców to nasz priorytet – zapowiada Ewa Lipka, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta Katowice.
Przejęcie obiektów MCK i Spodka w jurysdykcję
ONZ zaplanowane jest na drugą połowę listopada, natomiast już pod koniec września rozpoczęły się prace na terenie parkingów w Strefie
Kultury (przy NOSPR oraz Muzeum Śląskim). – Wyłączonych zostanie 550 miejsc
parkingowych w Strefie Kultury, dlatego
przygotowaliśmy dla gości NOSPR, Muzeum Śląskiego i MCK informacje o. alternatywnych parkingach z łączną ilością 650
miejsc – mówi rzecznik prasowy urzędu.
– Apelujemy także do osób dojeżdżających do
pracy do Katowic z innych miast, by na czas
zamknięcia parkingów wybierały transport
publiczny lub rower miejski, gdyż ilość miejsc
parkingowych w Śródmieściu się nie zwiększy, a ich poszukiwanie będzie generować dodatkowe utrudnienia w ruchu. Zdajemy sobie
sprawę, że część kierowców nie zrezygnuje z podróży samochodem. Dlatego będziemy kierować patrole Straży Miejskiej na os. Gwiazd oraz
na Koszutkę – by sprawdzać, czy pojazdy nie
stają w miejscach niedozwolonych – co zawsze
jest uciążliwe dla mieszkańców i przyczynia
się niejednokrotnie do dewastacji zieleni –
dodaje rzecznik. Parkingi zostaną ponownie
otwarte w styczniu przyszłego roku. (RED)
Więcej informacji o alternatywnych
parkingach na stronie katowice.eu.

RED

OGŁOSZENIE

Plan dla Murcek
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
tematyką zagospodarowania przestrzeni
dzielnicy Murcki na otwarte spotkanie poświęcone przystąpieniu do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru dzielnicy. Spotkanie odbędzie się 4 października o godz.
17.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 48 przy ul. Bielskiej 14.
Potrzebujesz pozyskać informację albo pomoc w składaniu wniosku do projektu
planu? Zapraszamy do mobilnego punktu

konsultacyjnego, który zostanie uruchomiony
w dzielnicy 6, 17 i 23 października.
6.10 – pl. Kasprowicza, godz. 10.00–18.00
17.10 – Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Samsonowicza 27, godz. 10.00–18.00
23.10 – Miejski Dom Kultury,
ul. P. Kołodzieja 42, godz. 11.00-19.00
Szczegółowe informacje można uzyskać
na stronie plandlamurcek.katowice.eu
lub pod nr tel. 32 25 93 552.

www.katowice.eu
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Inwestycja: Przebudowa układu
drogowego DK81 – skrzyżowania ulic
Kościuszki i Armii Krajowej
Lokalizacja: Piotrowice
Rozpoczęcie prac terenowych:
kwiecień 2018 r.
Termin ukończenia: IV kwartał 2019 r.
Koszt: 67,5 mln zł
(wartość pozyskanego dofinansowania
wyniesie 85% kosztów inwestycji)
Wykonawca robót przystępuje do kolejnego
etapu prac, w którym konieczne jest wyłączenie z ruchu fragmentu ulicy Armii Krajowej.
Obecnie łączone są wykonane wcześniej ściany
szczelinowe. We wrześniu, na osiem tygodni,
wyłączony został odcinek ul. Armii Krajowej od
ulicy Kościuszki do ul. Harcerzy Września. Objazd został poprowadzony ul. Harcerzy Września i łącznikiem – także poruszając się od
strony Kostuchny, chcąc wyjechać na ul. Kościuszki, najpierw należy skręcić w prawo na
ul. Harcerzy Września, a następnie łącznikiem
przejechać na ul. Kościuszki. Łącznik ten został
poszerzony tak, by ruch odbywał się jak najpłynniej, a także by dostosować go do potrzeb komunikacji miejskiej. Bez zmian pozostaje kierunek

na wprost z centrum i Mikołowa, kierunek do
Ligoty od centrum. Przystanki autobusowe pozostały bez zmian, natomiast ruch pieszych jest
przez ulicę Kościuszki tylko od strony Mikołowa.
Inwestycja obejmuje rozbudowę odcinka DK 81
(ul. Kościuszki) o długości 1,44 km wraz z budową dwupoziomowego, bezkolizyjnego węzła
drogowego na przecięciu z ul. Armii Krajowej,
dzięki czemu oddzielony zostanie ruch tranzytowy od lokalnego. W miejscu tym powstanie

tunel, dzięki któremu jadąc z centrum w kierunku Mikołowa, nie będziemy zatrzymywać
się na tym skrzyżowaniu, oraz dwupasowe
rondo, które będzie bezpiecznym rozwiązaniem dla poruszających się pomiędzy Piotrowicami a Ligotą. To wszystko sprawi, że po
Katowicach będzie się podróżowało szybciej i bardziej komfortowo. Płynny ruch oznacza
zaoszczędzony czas i paliwo, a także ograniczenie emisji spalin i hałasu.

Wraz z przebudową węzła w Giszowcu, o którym pisaliśmy w poprzednim numerze „Naszych
Katowic” – będzie to, bez wątpienia, najważniejszadrogowe inwestycja w Katowicach ostatnich
lat. Oba węzły stanowią część głównych arterii
komunikacyjnych miasta oraz są jednymi z najbardziej obciążonych ruchem kołowym skrzyżowań w kraju. Inwestycje mają zwiększyć
nie tylko przepustowość dróg, ale również
bezpieczeństwo.

Inwestycja:
Centrum przesiadkowe Ligota
Lokalizacja: Ligota, okolice dworca PKP
Rozpoczęcie prac terenowych:
styczeń 2018 r.
Termin ukończenia: październik 2018 r.
Koszt: 9,09 mln zł (z czego 68% to
pozyskane dofinansowanie zewnętrzne)

W Katowicach obecnie trwa budowa czterech centrów przesiadkowych. Funkcją
centrów przesiadkowych jest zapewnienie możliwości szybkiego przesiadania się
z różnych środków komunikacji na inne
– np. z samochodu na tramwaj czy z roweru
miejskiego na autobus czy pociąg. Centra
przesiadkowe oznaczają szereg korzyści dla
mieszkańców. Przyczynią do zmniejszenia
ruchu samochodowego w kierunku Śródmieścia, gdyż ich użytkownicy będą zostawiać samochody w centrum przesiadkowym
i kontynuować podróż środkami komunikacji publicznej. Zmniejszenie ruchu samochodowego oznacza z kolei mniejszą emisję
spalin oraz zmniejszenie poziomu hałasu.
Dodatkową korzyścią dla mieszkańców będą
zwiększone częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów. Łączny koszt budowy
czterech centrów przesiadkowych wynosi
240 mln zł, z czego aż 155 mln zł to pozyskane dofinansowanie zewnętrzne.

Inwestycja: Centrum przesiadkowe Brynów
Lokalizacja: Brynów, okolice pętli tramwajowej u zbiegu
ulic Jankego, Rzepakowej, Kłodnickiej i Kościuszki
Rozpoczęcie prac terenowych: styczeń 2018 r.
Termin ukończenia: październik 2019 r.
Koszt: 62,7 mln zł (z czego 68% to pozyskane dofinansowanie zewnętrzne)
W Brynowie rozpoczęto prace budowlane
– realizowana jest m.in. przebudowa sieci kolidujących z projektowanym budynkiem parkingu wielopoziomowego i murem oporowym.
Konstrukcja muru oporowego została zmieniona z żelbetowej na zabijane ścianki. Z uwagi
na warunki gruntowe i zmianę przepisów co do
szerokości miejsc parkingowych, aby utrzymać
założoną ilość miejsc postanowiono zmienić
konstrukcję budynku – zamiast lekkiego zadaszenia zaprojektowana zostanie trzecia niezadaszona kondygnacja parkingowa. Obecnie

trwają prace projektowe. W rejonie węzła
wprowadzono tymczasową organizację ruchu.
Zamknięty jest odcinek ul. Jankego (łącznica
ul. Kościuszki z Rzepakową). Dodatkowo wyłączona z ruchu jest część jednokierunkowej
jezdni ul. Kościuszki w kierunku centrum. Ruch
pojazdów na tym odcinku ul. Kościuszki odbywa się pozostawionym lewym pasem oraz
dodatkowo pasem ruchu dla przeciwnego
kierunku. W tym celu wykorzystano również
istniejący przejazd tymczasowy poprzez pas
rozdziału w ciągu ul. Kościuszki.

W Ligocie ukończono już niemal wszystkie
prace budowlane. Węzeł przesiadkowy będzie obsługiwał połączenia: autobus – pociąg
– komunikacja indywidualna. W skład inwestycji wejdzie parking naziemny ze 110 miejscami postojowymi, na którym na podstawie
biletu miesięcznego na komunikację miejską,
kierowcy będą mogli pozostawić pojazdy bezpłatnie. Wybudowana zostanie strefa obsługi
podróżnych wraz z zadaszonymi peronami autobusowymi oraz miejscami oczekiwania. Do
dyspozycji mieszkańców oddana też będzie też
strefa Kiss&Ride, z przeznaczeniem dla krótkotrwałego postoju do ok. 3 min. Inwestycja zakłada też budowę parkingu dla rowerów i miejsc
postojowych dla taksówek. W centrum mają
znaleźć się punkty informacji pasażerskiej,
tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, a także tzw. urzędomat. Wykonawca
węzła jest ponadto zobowiązany do urządzenia
zieleni i małej architektury.
Mieszkańcy z węzła będą mogli korzystać od
listopada (będziemy o tym informować w kolejnym numerze gazety).

Ô Koszt budowy czterech centrów
przesiadkowych - 240 mln zł
Ô 155 mln zł to pozyskane
dofinansowanie zewnętrzne.
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Inwestycja:
Basen – wraz z halą sportową, zagospodarowaniem terenu,
drogą, parkingiem
Lokalizacja: Zadole, ul. Wczasowa
Rozpoczęcie prac terenowych: sierpień 2017 r.
Termin ukończenia: IV kwartał 2019 r.
Koszt: 32,3 mln zł

Każdy może zobaczyć efekty prac związanych z
budową kompleksu rekreacyjnego sportowego
z basenem w parku Zadole na Ligocie. Po wykonaniu szczegółowych badań geologicznych,
okazało się, że konieczne są dodatkowe prace
stabilizujące grunty. Wskazano m.in. konieczność realizacji wykopów etapami, a następnie
wykonania warstwy chudego betonu. Do tej pory
wykonano przyłącze wody oraz przekładkę kabli
elektrycznych kolidujących z budową. Zrobiono
wykop i go zabezpieczono. Rozpoczęto prace
związane z wykonaniem stabilizacji podłoża
gruntowego, a także wiercenia i iniekcje.
W Katowicach trwa budowa łącznie trzech
obiektów (o basenach przy ul. Hallera i ul. Kościuszki pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Naszych Katowic przyp. red.). Każda inwestycja
będzie zawierać sześciotorowy basen o wymiarach 25 × 16 metrów, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci, trybuny na 115 miejsc,

Inwestycja:
Budowa hali sportowej
wraz z łącznikiem przy ZSTiO
nr 2 wraz z infrastrukturą
techniczną i zagospodarowaniem
terenu
Lokalizacja: ul. Mikołowska 131
Rozpoczęcie prac terenowych:
31 lipca 2017 r.
(przekazanie placu budowy)
Termin ukończenia:
24 października 2018 r.
Koszt: 12 mln zł
Inwestycja została dofinansowana
kwotą 2,5 mln zł ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej Ministerstwa
Sportu i Turystyki.

80-metrową zjeżdżalnię i sauny. Dodatkowo
– przy basenach powstają pełnowymiarowe
hale sportowe. – Decyzja prezydenta Marcina
Krupy o budowie trzech basenów oznacza, że
większość mieszkańców Katowic będzie mieć
dostępną pływalnię w promieniu pięciu kilometrów. Dzięki temu całe rodziny będą mogły aktywnie spędzać czas wolny, na czym nam zależy
– mówi Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.
Każdy z zaprojektowanych obiektów jest budynkiem parterowym, podpiwniczonym, wolnostojącym i będzie zawierać foyer z punktem
kawowym, szatnie (240 szafek). Przy każdym
basenie pojawią się parkingi – 186 miejsc przy
ul. Kościuszki, 95 miejsc przy ul. Hallera, 94 miejsca na Ligocie. Dodatkowo zmieni się otoczenie
basenów – pojawią się nowe nasadzenia, stojaki dla rowerów oraz nowe ławki i monitoring.
Wszystkie baseny będą w pełni dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Trwają roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne budynku hali sportowej i łącznika: elewacja, układanie wykładzin i podłogi, biały montaż,
montaż sufitów podwieszonych, montaż drzwi.
Jeśli chodzi o roboty związanie z zagospodarowaniem terenu – wykonywane są chodniki, ogrodzenie,
następnie teren zostanie zagospodarowany zielenią.
Hala to obiekt o wymiarach 24 na 42 m i wysokości ponad 9 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, salą do aerobiku i gimnastyki
korekcyjnej, salą sportów walki, siłownią aerobową, pomieszczeniami dla nauczycieli
WF i sędziów, pomieszczeniami technicznymi
oraz magazynem sprzętu sportowego.
Uczniowie szkoły otrzymają nowy
obiekt, w którym będą odbywały się zajęcia wychowania fizycznego, natomiast pozostali katowiczanie będą mogli aktywnie spędzać w tej hali
czas popołudniami i wieczorami. Obiekt będzie
dostosowany do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną,
siatkówkę i koszykówkę. To bardzo ważne, szczególnie, że w ZSTiO nr 2 działają klasy sportowe.

Inwestycja: Stadion miejski
Lokalizacja: u zbiegu ulic
Bocheńskiego i Górniczego Urobku
Termin ukończenia prac: wiosna 2021 r.
Koszt: Dokładne koszty budowy
będą znane po opracowaniu
przez projektanta kosztorysów
inwestorskich inwestycji.
Obecnie trwa procedura – zgodnie z prawem zamówień publicznych – zmierzająca
do zawarcia umowy z wolnej ręki z laureatem
konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną. Wybrana w konkursie firma ma
wykonać projekt stadionu. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami prace projektowe mają
potrwać ok. 12 miesięcy od podpisania umowy.
W czerwcu został rozstrzygnięty konkurs na
koncepcję urbanistyczno-architektoniczną
nowego kompleksu sportowego. Konkurs
wygrała firma RS Architekci sp. z o. o. W uzasadnieniu jury napisało, że nagrodę przyznaje

się za najlepsze zrealizowanie wytycznych
przestrzennych i programowych przez stworzenie jednorodnego, zintegrowanego
zespołu o minimalistycznej architekturze i kameralnej skali, naturalniewykorzystującego
topografię terenu i jego warunki przyrodnicze.
Czytelna i prosta strefa dojścia do zespołu
oraz jego obejścia w poziomie terenu są wartościowym wkładem w zagospodarowanie leśnej działki. Zaproponowane rozwiązania są
ekonomiczne inwestycyjnie i eksploatacyjnie.
Nowy stadion miejski ma pomieścić 12 tys.
kibiców i mieć możliwość rozbudowy do 15
tys. miejsc. Wszystkie miejsca będą zadaszone. Oprócz stadionu i kompleksu sześciu
pełnowymiarowych boisk treningowych metamorfozę przejdzie całe otoczenie stadionu.
Powstaną tutaj nowe parkingi, nie zabraknie
chodników czy elementów małej architektury. Cały teren zostanie oświetlony, a tuż
obok powstanie dodatkowe pole treningowe
dla bramkarzy o wymiarach 20 × 30 metrów.
Do obiektu stadionu ma także przylegać hala
sportowa z trybunami na 2500–3000 widzów.

KATOWICKIE INWESTYCJE
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Inwestycja: Budowa osiedla
Mieszkanie+ „Nowy Nikiszowiec”
Lokalizacja: Nikiszowiec,
ul. Górniczego Dorobku/Gospodarcza
(Mrówcza Górka)
Planowany termin ukończenia prac:
2020 r.
Zaawansowanie:
trwają prace budowlane
Koszt: ponad 100 mln zł
Na terenie Mrówczej Górki, nieopodal zabytkowego Nikiszowca, powstaje nowe
osiedle mieszkaniowe z rządowego programu Mieszkanie+. W ramach inwestycji powstanie 513 mieszkań w zabudowie
kwartałowej z trzema dziedzińcami i 572
miejsca parkingowe.
Widać już zarys nowego osiedla. Wykonano fundamenty, a wiele budynków
nabiera już kształtów – wznoszą się już
bowiem ściany. Na terenie budowy obecnie prowadzone są prace betoniarskie
fundamentów, ścian oporowych, klatek
schodowych, słupów, ścian i stropów.

Inwestycja: Tężnia solankowa z zagospodarowaniem terenu, urządzenie zieleni i montaż
elementów małej architektury w parku Zadole w Katowicach
Lokalizacja: park Zadole, ul. Wczasowa
Termin ukończenia prac: listopad 2018 r.
Zaawansowanie: końcowy etap prac, obecnie wykonawca układa tarninę
Koszt: 2,6 mln zł
Tężnia solankowa wytwarza mikroklimat
podobny do nadmorskiego. Przez godzinę
oddychania powietrzem nasyconym solanką pochłania się dawkę jodu, jaką nad
morzem dostarczyłoby się organizmowi
przez trzy dni. To bardzo ważne dla zdrowia
mieszkańców, a w szczególności dla osób
cierpiących na schorzenia górnych dróg oddechowych i alergie.
Tężnia w Katowicach będzie miała 6,9 m wysokości, 37,5 m długości i 11,5 m szerokości

Inwestycja: Przebudowa ul. Dworcowej
Lokalizacja: Dworcowa, Śródmieście
Trwają prace projektowe.
Termin ukończenia prac projektowych:
22 października 2018 r.

Dobiegają końca prace projektowe. Termin złożenia kompletnej dokumentacji wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę upływa 22 października 2018 r.
W pierwszym kwartale 2019 r. ma być ogłoszony przetarg
na roboty budowlane. Ulica Dworcowa, podobnie jak kiedyś ulica Mariacka, zmieni się w nowy deptak miejski. Zostanie zamknięta dla samochodów i poruszać się po niej
będą mogli wyłącznie rowerzyści i piesi. Na ulicy pojawi się
także dużo zieleni. Przebudowa ma się zakończyć w 2020 r.
Obecnie renowację przechodzi należący do prywatnego
inwestora budynek starego dworca. W oczy rzuca się nowy
dach z ciemnopomarańczowej dachówki oraz odświeżony
kamień elewacyjny. To kolejny z zabytkowych budynków
Katowic, który odzyskuje dawny blask.

– tym samym będzie jednym z największych
tego typu obiektów w regionie. Tereny przy
tężni zostaną wzbogacone o zieleń, a także
małą architekturę, która będzie dostosowana
do osób starszych i niepełnosprawnych.
Warto przypomnieć, że budowa tężni solankowej w Katowicach to efekt realizacji projektu
do budżetu obywatelskiego (BO) złożonego
przez mieszkańca Katowic Adama Łęskiego.
Wniosek ten zebrał w III edycji BO aż 15 tysięcy
głosów.
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Nowoczesne i ekologiczne
autobusy w Katowicach
Od dwóch lat na ulice Katowic wyjeżdżają nowoczesne autobusy. Do tej pory,
od 2016 r., pojawiło się ich 90, a do 2020 r. przybędzie dodatkowo 45, w tym 20
elektrycznych. Pojazdy są wyposażone w ogrzewanie oraz dwustrefową klimatyzację. Wśród innych udogodnień są: duży wyświetlacz wewnątrz pojazdu, na
którym można przeczytać informacje o trasie przejazdu, głosowe zapowiedzi
przystanków, monitoring, dodatkowe oświetlenie pomostów wejściowych, alfabet Braille’a na przyciskach, tzw. przyklęk i platforma dla wózków inwalidzkich.
Dla wygody pasażerów w każdym z nowych autobusów znajdują się ładowarki
USB oraz darmowa sieć wi-fi.
Od grudnia tego roku mieszkańcy będą mogli korzystać z 10 nowych autobusów elektrycznych (5 autobusów przegubowych marki SOLARIS i 5 12-metrowych marki URSUS).
Ü koszt zakupu ostatnich 10 autobusów elektrycznych to 26,6 mln zł
Ü wartość całego dofinansowania projektu zgodnie z umową to 85,5 mln zł
Ü Ponadto w 2019 r. zakupionych zostanie 25 autobusów EURO 6 za kwotę
ok. 30,5 mln zł, natomiast zakup kolejnych autobusów, tym razem elektrycznych, nastąpi w 2021 r.

Remonty i budowy
W wielu dzielnicach trwają remonty i budowy dróg. Korzyści odczują zarówno piesi, rowerzyści, jak i kierowcy. – Wiele z realizowanych aktualnie inwestycji
wynika z wniosków i głosów samych mieszkańców. Z jednej strony chodzi o wykonywanie zupełnie nowych połączeń, z drugiej o poprawę funkcjonalności istniejących
rozwiązań – a tym samym poprawienie
płynności ruchu i podniesienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta Katowice.

Inwestycja: Przebudowa ul. Pięknej
(Brynów) – prace polegają na
wymianie nawierzchni jezdni, budowie
miejsc parkingowych, budowie
chodników oraz podjazdów do garaży
Termin ukończenia prac:
15 października 2018 r.
Zaawansowanie: Trwają prace
Koszt: 0,45 mln zł

Inwestycja: Przebudowa nawierzchni
ul. Dębowej (Dąb) – prace polegają
na wymianie nawierzchni jezdni na
odcinku od ul. Bukowej do ul. Sportowej
oraz w rejonie budynku nr 14
Termin rozpoczęcia prac:
7 września 2018 r.
Termin ukończenia prac:
5 października 2018. Koszt: 0,75 mln zł

Inwestycja: Przebudowa
ul. Czerwińskiego na odcinku
od ul. Morcinka do ul. Grażyńskiego
– prace polegają na wymianie
nawierzchni jezdni, budowie miejsc
parkingowych (obecnie samochody
parkowały na jezdni i chodniku),
wymianie nawierzchni chodników
oraz przebudowie oświetlenia
ulicznego na lampy LED
Termin ukończenia prac:
15 października 2018 r.
Zaawansowanie: Trwają prace
Koszt: 0,68 mln zł

Inwestycja: Budowa miejsc
parkingowych przy ul. Kijowskiej
– zadanie realizowane w ramach
budżetu obywatelskiego. Ilość
powstałych miejsc parkingowych
wynosi 23, natomiast
przebudowanych (z gruntu na kostkę)
wynosi 24.
Lokalizacja: ul. Kijowska 95
(Panewniki)
Termin ukończenia prac:
15 października 2018
Zaawansowanie: Trwają prace
Koszt: 0,3 mln zł

INWESTYCJE ROWEROWE
Inwestycja: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej
Lokalizacja: ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Uniczowskiej do ul. Marzanny (Podlesie)
Termin ukończenia prac: 30 października 2018
Zaawansowanie: Rozstrzygnięto przetarg. Rozpoczęcie prac nastąpiło 17 września.
Koszt: 1,9 mln zł

Katowice nie tylko regularnie rozbudowują
system rowerów miejskich, ale też mocno
inwestują w infrastrukturę rowerową. Rower w Katowicach traktowany jest jako jeden
ze środków transportu – stąd wprowadzane są
kolejne udogodnienia dla rowerzystów. W latach
2017–2018 na budowę nowej infrastruktury rowerowej w Katowicach zostanie przeznaczonych
łącznie ponad 15 milionów złotych. Powstają
kolejne kilometry tras rowerowych, rozbudowywana jest strefa tempo 30, a także pojawiają się
inne udogodnienia, takie jak kontraruch lub podnóżki na skrzyżowaniach.
Wśród ukończonych w tym roku inwestycji można
wymienić m.in. budowę ścieżki rowerowej wzdłuż
ul. Witosa do ulicy Rataja (koszt 290 tys. zł), wykonanie kosztem 240 tys. zł zjazdu rowerowego łączącego ul. Bohaterów Monte Cassino z bulwarami

Rawy czy też nową ścieżkę rowerową wzdłuż ul.
Jankego na odcinku od ul. Policyjnej do ul. B. Prusa,
którą poprowadzono w dwóch kierunkach dla poprawy bezpieczeństwa. Koszt ostatniej inwestycji
wyniósł 1,4 mln zł.
W tym roku na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Poniatowskiego, Szeligiewicza zostały wyznaczone
przejazdy rowerowe objęte sygnalizacją świetlną
oraz dobudowano niezbędne fragmenty ścieżek
rowerowych. Zbudowano też przejazd rowerowy
na ul. Kościuszki w rejonie nowo budowanego basenu z halą sportową. W Katowicach pojawiły się
specjalne podnóżki dla rowerzystów przy skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Miejski Zarząd
Ulic i Mostów w Katowicach zamontował takie elementy przy skrzyżowaniu ulic Chorzowskiej i Złotej.

Na zdjęciu ścieżka na ul. Dworcowej

Inwestycja:
Miejski Inkubator Przedsiębiorczości
Lokalizacja: ul. Teatralna 17
Rozpoczęcie prac terenowych:
marzec 2018 r.
Termin ukończenia:
koniec października 2018 r.
Koszt projektu i robót budowlanych:
4,5 mln zł

Obecnie trwają ostatnie prace remontowe. Inkubator będzie miejscem, w którym odbywać
się będą wydarzenia, spotkania i szkolenia. Będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych
założeniem własnej działalności gospodarczej i oferować ma wsparcie w tym zakresie
– głównie poprzez dostęp do sieci kontaktów,
szkoleń, mentorów, którzy służyć będą swoim
doświadczeniem.
Miasto pomaga odkrywać i rozwijać drzemiący
potencjał wśród zainteresowanych przedsiębiorczością i innowacjami w nauce i biznesie.
– Wspieranie sektora MŚP przez samorządy

to jeden z podstawowych filarów, na których
opiera się rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
Aby miasto rozwijało się w sposób zrównoważony, powinno być magnesem nie tylko dla dużych inwestycji, ale także dla mniejszych firm
lokalnych, często rodzinnych i doceniać ich
wkład w rozwój miasta oraz w tworzenie marek
będących ikonami regionu. Ważne jest również
budowanie przedsiębiorczych postaw wśród
młodych ludzi oraz wspieranie ich rozwoju na
wczesnym etapie kariery – podkreśla Magdalena Kolka, zastępca naczelnika Wydziału Obsługi inwestorów.
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Największy kompleks biurowy Katowic

KATOWICE BUSINESS RUN

Biznesowy bieg

We wrześniu w Dolinie Trzech Stawów odbyła się 6. edycja charytatywnego biegu
Katowice Business Run. Na starcie pojawiło się 2845 biegaczy ze 177 firm z regionu.

Celem wydarzenia było wsparcie finansowe pięciu osób po amputacjach kończyn, jak również
promocja aktywnego stylu życia i integracja społeczności lokalnej z biznesem. W ramach akcji
zebrano ponad 230 tys. zł, co dało kwotę o ponad
33,6 tys. zł większą niż rok temu. Sztafetę z najlepszym czasem (01:01:17) ukończyła drużyna Inżynieria Biegania. W biegu wzięło też udział kilka
drużyn reprezentujących Urząd Miasta Katowice.
Organizatorami była Fundacja Poland Business
Run, miasto Katowice oraz firmy: Rockwell
Automation, JCommerce, Nexteer Automotive
Poland, IT Kontrakt i DPS Software. Z kolei
sponsorami biegu zostali: ING Tech, KSSE, Moxy
Hotels, PwC, C.H. 3 Stawy, Dachser i Futjitsu.
Poland Business Run odbywa się w największych
centrach biznesowych kraju od 6 lat. (ZIT)

FOT. SKANSKA

gotowy – atrakcyjne miejsca pracy

S kanska zakończyła swoją pierwszą
inwestycję biurową w Katowicach. Przy ul.
Chorzowskiej 152 oddano do użytkowania
czwarty budynek Silesia Business Park.
Wszystkie cztery wysokościowce tworzą
największy zespół biurowy w mieście.
Na katowicki rynek biurowy trafiło ponad 45 tys.
m² powierzchni (11 262 m² w każdym budynku)
oraz 3,7 tys. m² powierzchni usługowo-handlowej na parterze obiektów. Wysokościowce mają
po 12 kondygnacji i 52 metry.
„Kompleks budynków biurowych Silesia
Business Park to miejsce otwarte na cztery
strony świata. To tu przecinają się europejskie szlaki komunikacyjne, kulturalne oraz
gospodarcze, dzięki którym Katowice tętnią
życiem” – pisze o swojej inwestycji Skanska.
Jako atuty projektu firma wymienia również
atrakcyjną lokalizację w pobliżu centrum
miasta, dobrą infrastrukturę komunikacyjną
oraz punkty usługowe w biurowcach.
Obecnie SBP ma ponad 20 najemców. Większość związana jest z sektorem
nowoczesnych usług biznesowych. Najwięcej powierzchni zajmuje Centrum Dostarczania Usług PwC oraz Capgemini. Jako
jedne z ostatnich wprowadziły się firmy Sapiens czy TÜV Rheinland. W SBP działa
także kantyna, centrum medyczne, przedszkole czy klinika okulistyczna. Na terenie
kompleksu utworzono plenerową siłownię,
plac zabaw dla dzieci oraz stację wypożyczeń
roweru miejskiego.
Po wynajęciu całej powierzchni w SBP
może pracować nawet ok. 6 tys. osób. SBP
stał się już nową wizytówką Katowic oraz
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charakterystyczną budowlą dla wjeżdżających do miasta od strony Chorzowa. Architekturę biurowców przygotowała bytomska
Medusa Group. Według ich pomysłu elewacja każdego z budynków ma 7,7 tys. m²
powierzchni i składa się z 26 pasów – 13 czarnych, 5 złotych, 8 białych, jednak na każdym
wysokościowcu ułożone są w innej kolejności.
To właśnie z uwagi na oryginalną elewację
obiekty porównywane są przez mieszkańców
do tiramisu.
Biurowce to nie tylko budynki.
To miejsca pracy
Dostępność nowoczesnych budynków
biurowych w centrach miast jest kluczowa z punktu widzenia firm tworzących
miejsca pracy i poszukujących wysoko wykwalifikowanych, ale jednocześnie coraz bardziej
wymagających pracowników.
W ostatnich latach stolica metropolii została doceniona przede wszystkim
przez przedsiębiorstwa z branży technologii

informatycznych, które w mieście otworzyły biura. Potwierdzają to nie tylko
statystyki, ale również branżowe publikacje. Katowice, jako jedno z trzech polskich miast, znalazły się w najnowszym
rankingu „EMEA Tech Cities”, przygotowanym przez międzynarodową agencję
doradczą CBRE. Publikacja identyfikuje
największe klastry technologiczne w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce. Kraków,
Katowice i Poznań zostały sklasyfikowane
odpowiednio na trzecim, szóstym i ósmym
miejscu w kategorii „Growth Clusters”. Zestawienie obejmuje najbardziej rozwijające się
lokalizacje w regionie, z dwucyfrowym wzrostem zatrudnienia w sektorze technologicznym od 2010 r. i prognozowanym wzrostem
zatrudnienia w zakresie zaawansowanych
technologii w ciągu najbliższych pięciu lat.
Jak oceniają analitycy CBRE, wysokie lokaty
polskich miast w kategorii najbardziej rozwijających się lokalizacji technologicznych są
dobrym prognostykiem na przyszłość. – Jeśli
będą napływały kolejne inwestycje z sektora
hi-tech i dzięki temu utrzyma się wysoka dynamika zatrudnienia, z pewnością za kilka lat
polskie miasta będą wysoko sklasyfikowane
wśród technologicznych klastrów rozwiniętych – mówi Joanna Mroczek, szefowa Działu
Doradztwa i Badań Rynku CBRE.
Eksperci rynkowi podkreślają, że za sukcesem rozwoju sektora i rynku pracy musi
stać dostępność pracowników oraz infrastruktury miejskiej, w tym również biurowej.
(ZIT)

O technologiach,

ludziach
i odpowiedzialności

W październiku uwaga świata biznesu
zostanie ponownie skierowana w stronę
Katowic. W Międzynarodowym Centrum
Kongresowym odbędzie się największe w Europie wydarzenie biznesowe dla
firm sektora MŚP. Postęp technologiczny w kontekście ludzi i odpowiedzialności
to temat przewodni 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
EKMŚP to inicjatywa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Wydarzenie na stałe
wpisało się w kalendarz wydarzeń gospodarczych o zasięgu globalnym, które odbywają
się w stolicy województwa. Kongres każdego roku
skupia przedsiębiorców, polityków i ludzi nauki
wokół problemów i wyzwań, jakie stoją przed
małą i średnią przedsiębiorczością. W poprzedniej
edycji, w 110 panelach dyskusyjnych udział wzięło
ponad 6 tys. uczestników z całego świata.
Tegoroczna edycja opatrzona jest hasłem przewodnim „Technologie, człowiek, odpowiedzialność”. W tym roku
sesje panelowe i warsztaty podzielono na
12 ścieżek tematycznych. Nowością jest
specjalna ścieżka poświęcona przemysłowi – badaniom naukowym, współpracy z otoczeniem i jego wpływowi na
środowisko. W ramach ścieżki „Śląskie. Dialog przemysłowy” dyskusja będzie dotyczyć
elektromobilności, rozwoju branży automotive, a także branży paliwowo-energetycznej oraz współpracy logistycznej w ramach
Grupy V4. Tradycyjnie, EKMŚP połączony
jest z Targami Biznes Expo.
8. EKMŚP odbędzie się w dniach 17–19
października. Miasto Katowice jest współgospodarzem kongresu. Więcej informacji
na www.ekmsp.eu. (RED)

ELEKTROMOBILNOŚĆ

Ładowarki dla pojazdów
elektrycznych jeszcze w tym roku
W Katowicach zarejestrowane są 73 pojazdy elektryczne, a rozwój sieci ładowarek dla „elektryków” ma zachęcić kolejne
osoby do kupna tych ekologicznych aut.
Do końca tego roku powstanie 30 nowych stacji z 61 punktami do ładowania, natomiast w perspektywie kolejnych dwóch lat przybędą kolejne
punkty (będzie ich ok. 115).– Będą się one znajdowały w śródmieściu, przy centrach przesiadkowych, w okolicach najważniejszych budynków
użyteczności publicznej oraz na terenach osiedli
mieszkaniowych – mówi Magdalena Kolka, zastępca naczelnika Wydziału Obsługi Inwestorów
Urzędu Miasta. Można założyć, że w 2020 r. Katowice staną się najbardziej zelektryfikowanym
pod tym względem miastem w Polsce. Dodatkowo warto przypomnieć, że za kilka miesięcy
na ulice naszego miasta wjedzie 10 pierwszych
autobusów elektrycznych.

Katowice, jako pierwsze miasto w Polsce, przeprowadziło kompleksowe postępowanie na dzierżawę nieruchomości pod
lokalizację punktów ładowania. Pierwsze stacje w rejonie ul. Góreckiego pojawią się jeszcze w listopadzie. GreenGoo (spółka celowa
firmy Transporters) wybuduje 10 ładowarek,
natomiast Magenta Grupa Tauron – 19. Obie
firmy na uruchomienie usługi mają czas do
lutego 2020 r.
– Inwestycja nie ogranicza się jedynie do
budowy infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, ale składa się z kilku przemyślanych
zadań, które wprowadzone równolegle będą
odpowiedzią na potrzeby rynku elektromobilności, użytkowników pojazdów BEV oraz
mieszkańców – mówi Tomasz Jędrusik, dyrektor działu handlowego firmy Transporters.
Budowa sieci ładowarek pozwoli również na

rozwój usługi wypożyczania samochodów
elektrycznych na minuty, co może nastąpić
jeszcze w tym roku. – Chcemy, by goście grudniowego Szczytu Klimatycznego w Katowicach mieli możliwość korzystania z usługi
car-sharingu opartej całkowicie na samochodach elektrycznych – podkreśla Filip
Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.
Druga z wybranych firm również umożliwi
wynajem samochodów elektrycznych.
Dzięki budowie sieci ładowarek mieszkańcom czy przedsiębiorstwom ma być
łatwiej podejmować decyzje o zakupie samochodów elektrycznych. Powyższe inicjatywy, w połączeniu z wymianą autobusów
na elektryczne, w znacznym stopniu przyczynią się do rozwoju elektromobilności, a to z kolei ma wpłynąć na poprawę
jakości powietrza. ((RED)

www.katowice.eu

MIASTO
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY

Piszemy klasówkę!
Kilkaset osób sprawdzi 14 października w Katowicach swoją znajomość zasad
ortografii na kolejnym Dyktandzie, czyli
Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym. Pomysłodawczynią była śp. Krystyna Bochenek – dziennikarka Radia
Katowice, senator RP i wicemarszałek
Senatu RP VII kadencji.

Narodową klasówkę w Katowicach pisało do
tej pory ponad 53 tys. osób. Dwa razy chętnych było tak wielu, że uczestnicy wypełnili
całą halę Spodka (2005, 2006). Kilkakrotnie
tekst Dyktanda został napisany bezbłędnie. Po

raz pierwszy w 1993 roku przez Stefana Kamockiego – nauczyciela z Piotrkowa Trybunalskiego. W tym roku ponownie tekst narodowej
klasówki zgodził się napisać przewodniczący
jury prof. dr hab. Andrzej Markowski.
Jak zdradził prof. Markowski, w tekście
tegorocznego dyktanda pojawią się dwie nazwy geograficzne, cztery przymiotniki od
nazwisk, a temat dyktanda związany będzie
ze stuleciem niepodległości.
– To będzie pierwsze w historii Dyktando bez zmarłego w ubiegłym
roku profesora Walerego Pisarka

– „dobrego ducha” konkursu, który przewodniczył dotąd wszystkim jego edycjom
– przypomina prof. Markowski. Zwycięzca
otrzyma tytuł Mistrza Ortografii Polskiej i nagrodę w wysokości 30 tys. zł. Lau-

KATOWICE ZAPRASZAJĄ NA OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SZTUKI REŻYSERSKIEJ INTERPRETACJE

Od 2016 r. Interpretacje odbywają
się w cyklu biennale, a więc co dwa
lata. Najlepsi młodzi reżyserzy staną
ze swoimi spektaklami w szranki od 12
do 18 listopada. Jak zawsze dla miłośników teatru to okazja, żeby w jednym
miejscu obejrzeć najlepsze spektakle z całej Polski. Dyrektorem artystycznym festiwalu w nowej formule
jest Ingmar Villqist, dramatopisarz,
reżyser i kurator wystaw. „Interpretacje” wracają jako konkurs dla młodych
reżyserów i promocja nowych, wschodzących postaci polskiej reżyserii teatralnej. Dlatego komisja zaprosiła do
walki o Laur Konrada spektakle reżyserów, którzy debiutowali nie później niż
10 lat temu. W tym roku w konkursie
głównym o Laur Konrada ubiegać się
będzie 5 spektakli młodych reżyserów.
To doskonałe przedstawienia z Warszawy, Opola i Torunia.

FOT. KMO

Wraca legendarny festiwal

Sztuka W. Szabelskiego Reykjavik ’74

TOMIK POEZJI

Na koniec świata i…
jeszcze dalej

Poezja z perspektywy
Trzynastu autorów z różnych stron Polski, a wszystko to zamknięte w jednym
tomiku. Miejski Dom Kultury „Koszutka”
wydał właśnie tomik poetycki z nagrodzonymi dziełami konkursu poetyckiego.
Co roku Miejski Dom Kultury „Koszutka”
organizuje Poetycką Noc Świętojańską, podczas której zgromadzona publiczność ma
okazję wysłuchać koncertów popularnych
artystów. Ale nie to jest największą atrakcją,
ponieważ w tym czasie wszyscy poeci czekają na ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego
Turnieju Jednego Wiersza.
W tym roku odbyła się już kolejna
– 19. edycja turnieju organizowanego
nieprzerwanie od 2000 roku. Co roku

Festiwal będą tradycyjnie otwierać i kończyć
spektakle mistrzowskie. Na otwarcie widzowie zobaczą „Wyjeżdżamy” w reż. Krzysztofa
Warlikowskiego z Nowego Teatru z Warszawy, a na zakończenie - „G.E.N.” w reż.
Grzegorza Jarzyny z TR Warszawa. To
najważniejsze nazwiska w polskim teatrze
ostatnich kilkunastu lat. W jury, które będzie oceniało spektakle młodych reżyserów
teatralnych zasiądą: scenografka oraz kostiumolożka Ewa Braun, krytyczka i historyczka
sztuki Anda Rottenberg, reżyser Piotr Cieplak, aktor Krzysztof Majchrzak i kompozytor Olo Walicki.
Z okazji 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości w programie
znalazł się także przegląd słuchowisk radiowych pod hasłem „Polonia Restituta”,
których tematem są wydarzenia sprzed
stu lat. Dokładny program festiwalu oraz
informacje o biletach wkrótce na stronie
festiwal-interpretacje.pl (ŁUK)

uczestnicy przesyłają ponad 100 wierszy z całej Polski, spośród których wyłaniane są zwycięskie prace. Jury pod
przewodnictwem redaktora Polskiego
Radia Katowice Macieja Szczawińskiego
wybiera utwory, które następnie są publikowane w formie tomiku poezji.
Tegoroczna edycja, zgodnie z przyjętym
zwyczajem otrzymała tytuł jednego z wyróżnionych wierszy „Z tej perspektywy”
autorstwa Łukasza Wilczkowskiego. Nie zabrakło też fotografii z cyklu „Widoki miasta we mnie” autorstwa Krzysztofa Szlapy.
Gotowe tomiki można znaleźć w miejskich
bibliotekach.
(MDK KOSZUTKA/AWZ)

W ramach wykładów popularnonaukowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej
i Metalurgii Politechniki Śląskiej (ul. Krasińskiego 8) zapraszamy 9 października o
godz. 17.30 na spotkanie „Na koniec świata
i… jeszcze dalej”. Wystąpi dr hab. inż. Stanisław Krawiec. Odpowiedź na pytanie,
gdzie jest koniec świata, nie jest banalne.
Argentyńczycy uważają, że koniec Świata
– Fin del Munde – znajduje się niedaleko
przylądka Horn, na południowym krańcu
Ameryki Pd. Tamże rozpoczynają się wyprawy „jeszcze dalej”, w świat wiecznych
lodowców i ośnieżonych gór! Podróż na
Antarktydę, kontynent tajemniczy, ciągle
mało poznany, a jednocześnie fascynujący,
jest przedmiotem niniejszej opowieści.

reaci II i III miejsca otrzymają odpowiednio
15 tys. zł i 5 tys. zł. Dyktando transmitowane
będzie na żywo w TVP Katowice. Jeszcze
można się zapisać – wystarczy wejść na stronę
dyktando.info.pl (ŁUKA)

IPIUM SILESIA ZAPRASZA

Międzynarodowy
Festiwal Młodych
Laureatów Konkursów
Muzycznych

W dniach od 14 do 28 października odbędzie się XXVIII edycja Międzynarodowego Festiwalu Młodych Laureatów
Konkursów Muzycznych, organizowanego przez Instytucję Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” od 1990 r.

Jego przesłanie skierowane jest w stronę młodych artystów. Często mogą oni poszczycić się
nagrodami w prestiżowych konkursach muzycznych, ale wciąż tylko nielicznym dane jest
prezentowanie swojego talentu na estradzie.
– Stała obecność młodych artystów na koncertowych estradach jest ważna w kontekście uczenia społeczeństwa obecności w kulturze. Ich
współudział w tym procesie, ich interakcje z odbiorcami koncertów są nie do przecenienia, to
oni właśnie przyczyniają się do powiększania
grona melomanów, do życia „w kulturze” na co
dzień – mówi Ewa Kafel, dyrektor IPiUM „Silesia”. I dodaje: – „Silesia” konsekwentnie łączy
promocję młodych artystów z promocją muzyki
klasycznej, o której stałą obecność w życiu społecznym, nie od eventu do eventu, trzeba nam
się dzisiaj upominać.
W koncercie inauguracyjnym wystąpią Aleksandra Świgut i Krzysztof Książek, którzy w ostatnich tygodniach zdobyli
kolejne trofea konkursowe podczas Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych.
Usłyszymy w Katowicach koncerty fortepianowe Chopina, które pianiści wykonają z Kwintetem Śląskich Kameralistów.
Wyjątkowy wydźwięk będzie miał również
koncert finałowy, w którym zagrają Orkiestra Kameralna „Camerata Polonia” pod
dyr. Marka Kudlickiego, zespół polskich
artystów mieszkających w Austrii i współpracujących z renomowanymi orkiestrami
wiedeńskimi. (IPIUM)
Pełny kalendarz festiwalu dostępny
jest na stronie www.silesia.art.pl

Informator
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FESTIWAL
POD ZNAKIEM TRZYNASTKI

Spektakl Prosta Historia

T

rzynasta, ale mamy nadzieję, że
szczęśliwa edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek
„Katowice – dzieciom”, organizowanego przez Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”,
potrwa tym razem 4 dni – od 17 do 20 października. Będzie to czas wypełniony po brzegi sztuką,
warto więc już dziś zainteresować się programem,
bo będzie w czym wybierać. Myślą przewodnią
tegorocznej edycji jest świat młodego widza i jego
odrębność. Organizatorów interesowały inscenizacje odwołujące się do tematyki dzieci i młodzieży
oraz ich sposobu postrzegania świata, zrealizowane środkami teatru lalek oraz wykorzystujące
jego nowoczesne formy.

Festiwal ma od początku formułę
międzynarodowego konkursu. W tym roku
wystawionych zostanie dziewięć spektakli.
Wśród teatrów walczących o nagrody – przypomnijmy, że są to Nagrody Prezydenta Miasta Katowice za najlepszy spektakl i najlepsze

role aktorskie oraz Dyplom Honorowy POLUNIMA i Nagroda Śląskiego Oddziału ZASP
za animację – zobaczymy sześć zespołów
polskich i trzy zagraniczne – z Grecji,
Węgier i Włoch. Widowiska, które znalazły
się w programie zainteresują i małych, i nieco
większych widzów, z dorosłymi włącznie.
Poruszają bowiem niezwykle istotne tematy
– tolerancji, akceptacji, samotności i przyjaźni,
codziennych lęków czy zagrożeń współczesnego
świata. Będzie niejedna okazja do
wzruszeń i poważnej zadumy, ale też pogodnego uśmiechu. Zobaczymy klasyczne techniki
lalkowe i spektakle, gdzie lalka rozumiana jest
bardziej swobodnie.
W nurcie imprez towarzyszących
będzie można obejrzeć przedstawienia dla
młodzieży i widzów dorosłych. Pierwszego
dnia wystąpi Duda Paiva Company z Holandii ze znakomitym, mistrzowsko zagranym
„Bękartem”, w którym zarówno oryginalna

forma plastyczna, jak i perfekcyjna gra aktora i tancerza zarazem, łączącego animację
lalki z animacją własnego ciała, wzbudza podziw
na światowych festiwalach. Pojawi się dawno
niewidziany Teatr Ognia i Papieru z autorskim
spektaklem Grzegorza Kwiecińskiego „Relikwiarz” oraz Natalia Sakowicz z inspirowaną
baśniami Grimm feministyczną „Pobudką”.
Poza konkursem wystąpią również gospodarze z premierową inscenizacją „Kordiana” w reżyserii Jakuba Roszkowskiego, ze
scenografią Mirka Kaczmarka i muzyką
Dominika Strycharskiego. Dzieło Słowackiego
prowokuje pytanie, jak dziś czytać dramat
romantyczny? Czy współczesne pokolenie
odnajduje w Kordianie swój świat, swoje rozterki i zmagania? Burząc konwencje i myślowe
schematy, twórcy zmuszają do spojrzenia na
nowo na nasze narodowe mity, do poważnej refleksji nad tym, co się wokół nas dzieje, co nas
otacza, w czym sami głęboko tkwimy.

W jury zasiądą Marta Guśniowska (autorka
sztuk teatralnych), Karol Suszczyński (teatrolog, recenzent, krytyk teatralny) i András Veres
(węgierski reżyser, szef artystyczny Teatru Lalek w Shombathely). Przedstawienia grane będą
na 5 scenach – w „Ateneum”, Galerii „Ateneum”,
Pałacu Młodzieży, Teatrze Śląskim oraz Teatrze
Gry i Ludzie. Ponadto w domach kultury dzieci
wezmą udział w działaniach warsztatowych,
współorganizowanych przez Instytucję Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Poprowadzą
je goście z Grecji, Węgier i Włoch. Dodajmy,
że w Galerii Ateneum odbędzie się wernisaż
wystawy fotografii Tomasza Dańca w ramach
X Triennale Grafiki Polskiej.
(RENATA CHUDECKA)

Festiwal dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
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WYDARZENIE

GODZINA I MIEJSCE

ORGANIZATOR

3–7 października

Festiwal Miodu „Miodobranie” 2018

godz. 10.00–18.00; rynek główny

Jarmarki Śląskie

4 października

Uroczyste otwarcie Centrum
Edukacji Ekologicznej
z ogrodem sensoryczno-botanicznym

godz. 11.30; ul. Goetla 2

Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza; tel. 32 255 61 31

8 października

Spotkanie z NBP w ramach programu
„Bezpieczna Przystań” dla seniorów

godz. 11.00; MDK „Szopienice–Giszowiec”,

„W pracowni pana Gawlika”
– wykład i warsztaty dla dzieci

godz. 15.30; MDK „Szopienice–Giszowiec” Filia nr 2,
pl. Pod Lipami 1; 3-3a

Katowicka Senioriada

godz. 15.00; MDK „Południe”, ul. Żeleńskiego 83

tel. 725 249 150 lub 530 106 730
e-mail: silesiaartprom1@gmail.com

godz. 18.00; MDK „Koszutka” Filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1

MDK „Koszutka”; tel. 608 549 089

8–19 października
10 października
10 października
10 października
10 października
11 października
11 października

ul. gen. J. Hallera 28

Komisariat Policji V
MDK „Szopienice–Giszowiec”; tel. 32 206 46 42
obowiązują zapisy

DZIELNICA
Impreza
ogólnomiejska
Murcki

Szopienice-Burowiec

Giszowiec

Wydział Polityki Społecznej UMK; obowiązują zapisy

W obiektywie – „Meksyk dziś” –
spotkanie z Iwoną Żelazowską
Katowicki Radar Muzyczny

godz. 17.00; sala koncertowa

– debata nt. kondycji polskiego rapu

Katowice Miasto Ogrodów; pl. Sejmu Śląskiego 2

Katowicka Senioriada

Dobra Scena – koncert
„Muniek i Przyjaciele”
Spotkanie z Barbarą Ptak
na temat: „Jak ubrać aktora”

godz. 15.00; MDK „Południe”
Filia „Kostuchna”; ul. Żeleńskiego 83
godz. 19.30; MDK „Bogucice-Zawodzie”,
Dział „Zawodzie”; ul. Marcinkowskiego 13a

Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 02

Kostuchna

Dąb

Śródmieście

MDK „Południe”; obowiązują zapisy
tel. 725 249 150 lub 530 106 730

Kostuchna

e-mail: silesiaartprom1@gmail.com
MDK; „Bogucice-Zawodzie”; tel. 32 255 32 44
razem ze Stowarzyszeniem Teatralnym POKO
i parafią pw. NSPJ; bezpłatne wejściówki

Zawodzie

godz. 18.00; MHK, ul. Kopernika 11

Muzeum Historii Katowic; tel. 32 745 17 28

Śródmieście
Impreza
ogólnomiejska

12–14 października

X Edycja Jarmarku Staroci „Wehikuł czasu”

godz. 10.00–18.00; rynek główny

Jarmarki Śląskie

13 października

IV Murckowski Rodzinny Rajd Rowerowy
z okazji 100-lecia niepodległości
„Jadymy na kołach na jesiyń”

godz. 9.00; ul. Bielska 14

Szkoła Podstawowa nr 48; tel. 32 255 62 07

Murcki

godz. 15.00; MHK, ul. Szafranka 9

Muzeum Historii Katowic; tel. 32 258 18 10

Śródmieście

MDK „Szopienice–Giszowiec”

15 października

Otwarcie wystawy pt. „X–XII 1918 r.
Polski i śląski kwartał niepewności”

16 października

Kreatywne warsztaty literackie dla dzieci

godz. 11.00; MDK „Szopienice–Giszowiec”
Filia nr 1 ul. obr. Westerplatte 10

17 października

Katowicka Senioriada

godz. 15.00; MDK „Koszutka” Filia „Dąb”,
ul. Krzyżowa 1

tel. 32 256 99 77; obowiązują zapisy

Szopienice-Burowiec

Wydział Polityki Społecznej UMK, obowiązują zapisy
tel. 725 249 150 lub 530 106 730

Dąb

e-mail: silesiaartprom1@gmail.com

17 października

Spotkanie Barbar śląskich

godz. 13.00; MHK, ul. Kopernika 11

Muzeum Historii Katowic; tel. 32 745 17 28

18 października

Re-Plast
– warsztaty recyklingowe dla dzieci

godz. 10.00; MDK „Szopienice–Giszowiec”,
ul. gen. J. Hallera 28

MDK „Szopienice–Giszowiec”

19–21 października

Rynek Smaków

godz. 12.00–22.00; rynek główny

Fit Fat

20 października

III Murckowska Gra Miejska „Wiele serc,
jeden cel” – wsparcie Inicjatywy Polskiej
Akcji Humanitarnej „Studnia dla Południa”

godz. 9.00; ul. Bielska 14

Szkoła Podstawowa nr 48; tel. 32 255 62 07

21 października

Requiem Andrzeja Jagodzińskiego
– prawykonanie utworu

tel. 32 256 84 53

Śródmieście
Szopienice-Burowiec
Impreza
ogólnomiejska
Murcki

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”
godz. 18.00; sala koncertowa NOSPR
pl. Wojciecha Kilara 1

tel. 606 301 504 www.nospr.org.pl/pl/koncerty/1409/
camerata-silesia-andrzej-jagodzinski-trio

Śródmieście

impreza płatna

24 października
27 października
27–28 października
27 października

Katowicka Senioriada

godz. 15.00; Ośrodek Sportowy „Podlesianka” MOSiR,
ul. Sołtysia 25

Wydział Polityki Społecznej UMK, obowiązują zapisy
tel. 725 249 150 lub 530 106 730

Podlesie

e-mail: silesiaartprom1@gmail.com

Zjazd Giszowioków

godz. 15.30; MDK „Szopienice–Giszowiec” Filia nr 2,
pl. Pod Lipami 1; 3-3a

MDK „Szopienice–Giszowiec”

Dyskoteka Dorosłego Człowieka,

godz. 19.00; MDK „Szopienice–Giszowiec”,

MDK „Szopienice–Giszowiec”

czyli impreza dla młodzieży po 40-tce

ul. gen. J. Hallera 28

tel. 32 256 84 53; obowiązują zapisy, impreza płatna

Wycieczka z przewodnikiem
„Szlakiem Powstań Śląskich”

godz. 8.00; MDK „Południe” Filia w Piotrowicach,
ul. Jankego 136

MDK „Południe”; tel. 32 205 92 81

tel. 32 206 46 42; obowiązują zapisy

obowiązują zapisy

Giszowiec

Szopienice-Burowiec

Piotrowice-Ochojec

www.katowice.eu

MIASTO

Światowid
ul. 3 maja 7
tel. 32 258 74 32
e-mail: kino@swiatowid.katowice.pl
www.swiatowid.katowice.pl

od 5 października
„Hard Paint” (reż. Filipe Matzembacher, Marcio
Reolon, Brazylia, 2018)
„Młodość Astrid” (reż. Pernille Fischer Christensen, Szwecja, Dania, 2018)

od 12 października
Nowa wystawa w Muzeum Historii Katowic. Więcej szczegółów na str. 23

Katowice Miasto Ogrodów
Instytut Kultury
im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2
tel. 32 609 03 00
e-mail: sekretariat@miasto-ogrodow.eu
www.miasto-ogrodow.eu

KONKURSY
Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny
– DYKTANDO 2018
14 października, godz. 11.00

AKCJA ULICZNA
– KATOWICE STREETART AIR
Kavachi. Performans
artystyczny Ahmeta
Kavasa z udziałem publiczności
17–21 października,
park Powstańców Śląskich
Zapraszamy wszystkich chętnych do szycia wspólnie z tureckim artystą Ahmetem Kavasem ogromnego
białego dywanu, który zawiśnie na ścianach katowickich
budynków. Projekt w metaforyczny sposób nawiąże do
idei pokoju na świecie, nadziei i współistnienia. Dywan
szyjemy w środę i piątek od godz. 10.00 do 13.00
i w czwartek od godz. 16.00 do 19.00.

Agata Pawlik, „Ojciec II”
do 21 października, Galeria Pojedyncza
Wystawa prac studentki V roku malarstwa na ASP
w Katowicach, w pracowni prof. Andrzeja Tobisa.

Promenada na południe.
Historia ulicy Kościuszki
do 31 października,
Galeria przy ul. Tadeusza Kościuszki 39

Poszukiwania. Wystawa
Future Artist
od 16 października, Ściana Sztuki Dziecka
Wystawa stanowiąca próbę zmierzenia się z poszukiwaniem własnej tożsamości dzieci i młodych ludzi
na Śląsku w XXI wieku. W nawiązaniu do obchodów
100-lecia niepodległości Polski.

Muzykodrom
6 października, godz. 11.15
(dzieci: 2,5–5 lat)i 12.30 (dzieci: 6–9 lat),
sala Muzykodromu
20 października, godz. 12.30
(dzieci: 6–9 lat)
Warsztaty z zakresu edukacji muzycznej.

Rodzinne Matinée
13 października,
godz. 11.00, KMO (sala 211)

MOVE YOUR BRASS

Wycieczki regionalne

12 października,
godz. 18.00, Drzwi Zwane Koniem

Najbliższe: 6 i 27 października

Bezpłatna potańcówka z regionalnymi orkiestrami dętymi w ramach projektu „Kultura Dęta”.

WYSTAWY
wtorek–niedziela, godz. 11.00–19.00

Janusz Wojcieszak, „Cisza”
– fotografia krajobrazu
do 21 października, Galeria Pusta

Cato Lein, „Arktyczny pył”
do 21 października,
Galeria Miasta Ogrodów
Słynny norweski fotografik zabiera nas w podróż w najbardziej wysunięte na północ rejony Norwegii, Szwecji,
Finlandii i Rosji.

Związek Polskich Artystów
Fotografików Okręg Śląski
GALERIA KATOWICE ZPAF
OKRĘG ŚLĄSKI
ul. św. Jana 10
tel. +48 602 108 563
www.zpaf.katowice.pl

„VIA” – wernisaż wystawy
fotografii Katarzyny Łaty
3 października, godz. 18.30,
Galeria ZPAF Katowice,
ul. św. Jana 10 (II piętro).
Wystawę można oglądać do 31 października od środy
do piątku w godzinach od 17.00 do 20.00. Wstęp wolny.

Więcej niż Bergman
17 października, godz. 19.30
„Jesienna Sonata”. Powrót Bergmana do kameralnego
kina i opowieści o skomplikowanych rodzinnych relacjach.

Transmisja opery na żywo
20 października, godz. 18.55
„Samson i Dalila” (wg Camille’a Saint-Saënsa) – premiera
sezonu. W głównych bohaterów opery wcieli się para artystów znana widzom m.in. z brawurowej „Carmen” z 2010
roku – Elīna Garanča i Roberto Alagna.

Rialto

„7 Uczuć” (reż. Marek Koterski, Polska, 2018)
„Climax (reż. Gaspar Noé, Francja, 2018)
„53 wojny” (reż. Ewa Bukowska, Polska, 2018)

od 26 października
„The Worlds is yours” (reż. Romain Gavras,
Francja, 2018)

POKAZY SPECJALNE
Wtorek z Nowymi Horyzontami.
Przegląd najciekawszych
filmów wrocławskiego festiwalu:
„Ága”– 2 października, godz. 18.30
„Dzika grusza” – 9 października, godz. 18.30
„Płomienie” – 16 października, godz. 18.30
„Cmentarz wspaniałości” – 23 października, godz. 18.30

WYKŁADY, SPOTKANIA, WARSZTATY

wydarzenia frontowe stają się początkiem przyjaźni
artysty i syna milionera ze skromnym urzędnikiem.

„Nina” (reż. Olga Chajdas, Polska, 2018)

od 19 października

„Kobieta, która odeszła” – 30 października, godz. 18.30

NOC KINA FRANCUSKIEGO
12 października, godz. 22.30
„Z Perspektywy Paryża” (reż. Jean-Paul Civeyrac,
Francja, 2018)
„Climax” (reż. Gaspar Noé, Francja, 2018)
„Sorry Angel” (reż. Christophe Honoré, Francja,
2018)17 października, godz. 19.00

INNA 3 : KOBIECY PUNKT WIDZENIA
„53 wojny” (reż. Ewa Bukowska, Polska, 2018)
Po przedpremierowym pokazie zapraszamy na spotkanie z Grażyną Jagielską, autorką książki „Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym”.

Centrum Sztuki Filmowej
- Kino Kosmos
ul. Sokolska 66
tel. 32 258 05 08 (program)
e-mail: kasa@kosmos.katowice.pl
www.kosmos.katowice.pl

Pora dla seniora
10 i 24 października 2018, godz. 11.00
W październiku w cyklu porannych pokazów dla seniorów króluje kino francuskie. „Obietnica poranka” (10.10)
to oparty na autobiograficznej powieści Romaina Gary’ego
film o blaskach i cieniach miłości macierzyńskiej. „Do
zobaczenia w zaświatach” (24.10) zdobył pięć francuskich Cezarów. To ekranizacja epickiej powieści Pierre’a
Lemaitre’a. Schyłek I wojny światowej. Dramatyczne
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ul. św. Jana 24
tel. 32 251 04 31
e-mail: program@rialto.katowice.pl
rezerwacja@rialto.katowice.pl
www.rialto.katowice.pl

Paula i Karol – koncert
7 października, godz. 19.00
Podczas koncertu wykonawcy będą promować swój
ostatni album „Our Town”.

FESTIWAL MUZYKI
IMPROWIZOWANEJ
Tom Rainey Obbligato Quintet
(USA) – jaZZ i okolice
11 października, godz. 19.00
Kwintet Obbligato prowadzony przez nowojorskiego perkusistę Toma Raineya to klasyczny jazzowy zespół złożony z instrumentalistów awangardowych, ale wychowanych
na najważniejszych dokonaniach jazzu ery post-bebopu.

TANGO!
14 października, godz.18.00
Koncert Magdy Navarrete, Andresa Martorella z towarzyszeniem Bandonegro Tango Orquestra + Projekcja
filmu w reżyserii Sally Potter – Lekcja Tanga.

IMPREZA W RAMACH CYKLU
„INNA. KOBIECY PUNKT WIDZENIA”
Wieczór poświęcony Wandzie
Rutkiewicz w 40. rocznicę
zdobycia Mount Everestu
16 października, godz.19.00
Spotkanie z Anną Kamińską – autorką książki „Wanda.
Opowieść o sile życia i śmierci” oraz projekcja filmów
„Temperatura wrzenia” i „Ślady na śniegu”.
Impreza w ramach cyklu „INNA. Kobiecy punkt widzenia”.

The Carpet Crawlers – XXVII DRUM FEST
19 października, godz. 19.00
Największy w Europie pokaz twórczości legendarnego zespołu GENESIS w wykonaniu zespołu The Carpet Crawlers.

WIELKA SZTUKA NA EKRANIE
„Caravaggio. Dusza i krew”
13 października, godz. 18.00

„Hokusai”
25 października, godz. 18.00
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www.katowice.eu

INFORMATOR

„Serca o zmierzchu”,
Lekki Teatr Przenośny

Śląski Teatr Lalki i Aktora
„Ateneum”

4 października, godz. 19.00

D. Fo, „Kto nie ma, nie płaci”

ul. św. Jana 10
tel. 32 253 82 21
e-mail: biuroateneum@o2.pl
www.ateneum.art.pl

5 października, godz. 19.00

T. Jachimek, „Wiwisexia”
7 października, godz. 16.00 i 19.00,
18, 26 października, godz. 19.00

Scena Ateneum
ul. św. Jana 10

„Cholonek wg Janoscha”
8 października, godz. 19.00,
14 października, godz. 12.00

Kordian*
13 i 14 października, godz. 17.00,

J. Cartwright, „2”

16 października, godz. 11.30

13. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
TEATRÓW LALEK
„KATOWICE – DZIECIOM”
Kordian* – premiera
17 października, godz. 19.00

Żyrafa
18 października, godz. 13.00

Kajtuś Czarodziej
20 października, godz. 10.00

11 października, godz. 19.00

„Kobieta na zamówienie”,
AVE Teatr
Przygody Batu-tá
20 października, godz. 12.00

Pan Tom buduje dom
25 października, godz. 9.30,
27 października, godz. 11.30

13. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
TEATRÓW LALEK
„KATOWICE – DZIECIOM”
– INNE SCENY

Pobudka*

Pałac Młodzieży

20 października, godz. 18.00

Babcia na jabłoni
24, 25, 26, 30 października, godz. 9.30,
27 października, godz. 16.00,
28 października, godz. 11.30,

Tylko jeden dzień
31 października, godz. 09.30

Galeria Ateneum
ul. 3 Maja 25

Animacje – spektakl familijny
4 października, godz. 9.30, 6 października,
godz. 17.00, 12 października, godz. 9.30,
14 października, godz. 11.30

13. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
TEATRÓW LALEK
Lenka
17 października, godz. 10.00

Zoo Pinokia (Zoo di Pinocchio)
18 października, godz. 10.00

Relikwiarz*
18 października, godz. 20.00

Prosta historia
19 października, godz. 12.00

Bękart!*
17 października, godz. 17.00,
ul. Mikołowska 26

Odd i Luna
19 października, godz. 10.00

12 października, godz. 20.00

B. Schaeffer,
„Scenariusz dla 3 aktorów”
13 października, godz. 19.00

T. Jachimek, „Kolega
Mela Gibsona”
19 października, godz. 19.00

A. Shaffer, „Pojedynek”
20 października, godz. 19.00

„Swing”
24 października, godz. 19.00
Spektakl tylko dla widzów dorosłych.

P. Sauvil, „Miłość i polityka”
29 października, godz. 19.00

A. Lysko, „Mianujom mie Hanka”
30 października, godz. 19.00

TEATR GRY I LUDZIE
Straszka pospolita
19 października, godz. 17.00,
al. Niepodległości 2

KONCERTY
Koncert The Best of Mirek
Czyżykiewicz & Witold Cisło
6 października, godz. 19.00

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego

Zagubiony chłopiec

Koncert zespołu Dom
o Zielonych Progach

20 października, godz. 16.00, ul. Rynek 10

27 października, godz. 19.00

pl. Sejmu śląskiego 2
tel. 32 209 00 88
e-mail: biuro@korez.art.pl
www.korez.art.pl

F. Apke, „Mrożona papuga”
2 października, godz. 19.00,
21, 28 października, godz. 15.00 i 19.00

pl. Rady Europy 1
tel. 32 208 37 40
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl
plac Rady Europy 1

Międzynarodowa
Konferencja Odrzańska
11 października

Spotkanie Podróżnicze
„Azja Środkowa, czyli Kazachstan,
Kirgistan i Uzbekistan”
17 października, godz. 17.00

Akademia Ekumenizmu
i Dialogu Międzyreligijnego
18 października, godz. 17.00

Prelekcja ks. dr. hab. Pawła Sobierajskiego „Modlitwa
w operze romantycznej – ocalić od zapomnienia”.

Koncert IPiUM „Silesia”
– XXVIII Międzynarodowy Festiwal
Młodych Laureatów Konkursów
24 października, godz. 17.00

Konferencja naukowa
„Dokąd zmierza człowiek?
STOP mowie nienawiści”
25 października
ul. Ligonia 7

KONWERSATORIUM BIBLIOTEKI
ŚLĄSKIEJ
– CYKL ZAJĘĆ DLA SENIORÓW
Warsztaty ceramiczne
4 października, godz. 12.00

„Santiago de Compostela”
z cyklu „Wędrówki
do miejsc świętych”
11 października, godz. 12.00

„Media społecznościowe”
– warsztaty komputerowe
18 października, godz. 12.00

„Jesienne kwiaty z krepiny”
– warsztaty artystyczne
23 października, godz. 12.00

„Matka, żona, społecznica – kobiety
na Górnym Śląsku 100 lat temu”
25 października, godz. 12.00

*spektakle dla młodzieży i dorosłych

Teatr Korez

Biblioteka Śląska

INNE
Międzynarodowy Festiwal
Kultury Herbaty
11–13 października

Warstwy
18 października, godz. 18.00, Galeria
Teatru Korez
Wernisaż wystawy fotografii Evelyn Bencicowej
– IV Metavera Art Festival.

E-learningowe kursy językowe
oraz specjalistyczne
w każdy poniedziałek w godzinach 8.00–15.00
ul. Francuska 12

Pokaz Sztuki Par – Małgorzata
Jabłońska i Piotr Szewczyk
od 26 października

Warsztaty „Literatura i dizajn”
3 października, godz. 9.00–13.00

www.katowice.eu

Warsztaty „Literatura
i kreatywne pisanie”
3 października, godz. 13.45–16.00

Warsztaty „Literatura i baśń”
25 października, godz. 10.00–13.00

Koncert muzyki klasycznej dla dzieci
25 października, godz. 11.15–12.00

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kossutha 11
tel. 32 254 60 98
e-mail: sekretariat@mbp.katowice.pl
www.mbp.katowice.pl

Ambasadorowa
11 października, godz. 17.00, Filia nr 16,
ul. Wajdy 21

Spotkanie z B. Gołaszewską, bohaterką książki E.
Włoszek o przemocy domowej.

Spotkanie z Olgą Rudnicką
4 października, godz. 17.00,
Filia nr 25, ul. B. Chrobrego 2

Spotkanie z autorką „Byle do przodu” i „Natalii 5”.

Spotkanie z Wojciechem
Chmielarzem
26 października, godz. 17.00, Filia nr 28,
ul. Uniczowska 36

Spotkanie z autorem książek „Żmijowisko”, „Cienie”, „Podpalacz”.

Wokół Algorytmu Wojny
17 października, godz. 17.30, Filia nr 30,
ul. Rybnicka 11
Spotkanie z M. Cholewą, autorem cyklu „Algorytm Wojny”.

Jak wydać pierwszą powieść?
26 października, godz. 17.30, Filia nr 30,
ul. Rybnicka 11

Spotkanie z R. Cuprjakiem, autorem powieści „Po drugiej stronie” i „Mamusiu, przecież byłam grzeczna”.

Giro d’Alpi – rowerem
przez Alpy i jeziora
26 października, godz. 17.00, Filia nr 11,
ul. Grażyńskiego 47
Spotkanie z Kichałem Kandeferem.

Tajemnice Indochin – podróż przez
północny Wietnam i Kambodżę
18 października, godz. 17.00, Filia nr 20,
ul. Strzelców Bytomskich 21b

Spotkanie z W. Namysło, członkiem Klubu Wysokogórskiego.

Ślązacy w Brazylii
18 października, godz. 17.00, Filia nr 11,
ul. Grażyńskiego 47

Spotkanie z dr A. Musialik-Chmiel, dziennikarką,
autorką książki „Amerykańscy Ślązacy”.

Zakon Bonifratrów dla seniora
24 października, godz. 17.00, Filia nr 19,
ul. Obrońców Westerplatte 10
Spotkanie z A. Yuranem, lekarzem chorób wewn.,
bratem zakonnym w Zakonie Szpitalnym św. Jana
Bożego.

MIASTO

MDK „Bogucice-Zawodzie”

Instytut Promocji
i Upowszechniania Muzyki
„Silesia”

ul. Markiefki 44a, ul. Marcinkowskiego 13
tel. 32 203 05 17, 32 255 32 44
e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl
www.mdkbogucice-zawodzie.pl

pl. Sejmu Śląskiego 2
pokój 20
tel. 32 258 90 49
e-mail: ipium@silesia.art.pl
www.silesia.art.pl

ul. Markiefki 44a

„Ciasto! Plasto!”

XXVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
MŁODYCH LAUREATÓW KONKURSÓW
MUZYCZNYCH
Inauguracja festiwalu,
jubileusz 35-lecia „Silesii”
14 października, godz. 18.00,
sala koncertowa Akademii Muzycznej,
ul. Zacisze 3
Wykonawcy: Aleksandra Świgut – fortepian, Krzysztof
Książek – fortepian, Kwintet Śląskich Kameralistów:
Dariusz Zboch – skrzypce, Jakub Łysik – skrzypce,
Jarosław Marzec – altówka, Katarzyna Biedrowska –
wiolonczela, Krzysztof Korzeń – kontrabas.
Program: Fryderyk Chopin – koncerty fortepianowe.

Zamówienia kompozytorskie
– Oryginał i transkrypcja
16 października, godz. 18.00,
studio koncertowe Radia Katowice,
ul. Ligonia 29
Wykonawcy: MagDuś Duo: Bartłomiej Duś – saksofon,
Magdalena Duś – fortepian, Lilianna Moll-Gerlich – prowadzenie koncertu.
Program: P. Szczotka, W. Albright, M. Ravel, A. Piazzolla.

NIEPODLEGŁA 2018
Co mi w duszy gra?
Muzyka polska
17 października, godz. 18.00,
Muzeum Archidiecezjalne,
ul. Wita Stwosza 16
Wykonawcy: Kamil Pacholec – fortepian.
Program: Muzyka fortepianowa Fryderyka Chopina.

Konkursowe newsy
20 października, godz. 18.00,
studio koncertowe Polskiego Radia,
ul. Ligonia 29

Cztery pory roku
21 października, godz. 18.00,
kościół pw. św. Anny, pl. Wyzwolenia 21
Wykonawcy: Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna
ARCHETTI, Maciej Tomasiewicz – dyrygent, Sulamita
Ślubowska – skrzypce, Daria Kubik – klawesyn.
Program: J.B. Lully, A.Vivaldi – koncerty skrzypcowe
„Cztery pory roku”.

Piękne arie, piękne głosy
24 października, godz. 17.00,
Biblioteka Śląska, pl. Rady Europy 1
Wykonawcy: Natalia Skrycka – mezzosopran, JingXing
Tan – tenor, Katarzyna Rzeszutek – fortepian.

21

2 i 23 października, godz. 16.00

Aleksandra Świgut
Program: Arie i duety operowe (m.in. C. Monteverdi, G.
Rossini, G. Bizet, L. Bernstein, W. Walton, A. Dvořák).

Środa Młodych – Silesia
i Akademia Operowa
Teatru Wielkiego
– Opery Narodowej przedstawiają
24 października, godz. 19.30
sala kameralna NOSPR

Camerata Polonia
– koncert finałowy
28 października, godz. 18.00, sala koncertowa
Akademii Muzycznej, ul. Zacisze 3
Wykonawcy: Orkiestra Kameralna Camerata Polonia,
Marek Kudlicki – dyrygent, Mateusz Kasprzak-Łabudziński – skrzypce.
Program: C. Stamitz, F. Mendelssohn-Bartholdy, P. de
Sarasate, O. Straus.

Camerata Silesia Katowice
pl. Wolności 12a
tel. 32 206 97 97
e-mail: biuro@camerata.silesia.pl

Wojewódzki Festiwal
Pieśni Patriotycznych
„Śpiewam Tobie, Polsko”
3 października, godz. 10.00–18.00

„Cyfrowy senior”
4, 11, 18, 25 października, godz. 12.00
Cykl warsztatów komputerowych.

„Sfilcowane Bogucice”
11 października, godz. 14.00
Zajęcia rękodzieła dla seniorów.

„Dancing bogucicki”
12 października, godz. 17.00
Artetrapia poprzez taniec.

„Odkrywamy Śląsk bez smogu”
15 października, Dział „Bogucice
Konkurs plastyczny.

„Muzyka łączy pokolenia”
18 października, godz. 17.00
Koncert i warsztaty dla seniorów.

Wystawa prac Jana,
Grzegorza i Rafała Brzezinów
i koncert piosenki poetyckiej
19 października, godz. 18.00

Rodzinne warsztaty plastyczne
20 października, godz. 15.00

Christoph Willibald Gluck,
„Orfeusz i Eurydyka”
(wersja wiedeńska)

„Bajkowy Poranek dla Juniora”

19 października, godz. 19.30,
sala koncertowa NOSPR

24 października, godz. 17.00

Wykonawcy: Sonia Prina – Orfeo, alt; Roberta Mameli
– Euridice, sopran; Marie-Sophie Pollak – Amore, sopran; Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia (przygot. Anna Szostak), Akademie für Alte Musik
Berlin, Alexander Liebreich – dyrygent.

Andrzej Jagodziński
– improwizacje na temat Jana
Sebastiana Bacha, Requiem
21 października, godz. 18.00,
sala koncertowa NOSPR
Wykonawcy: Grażyna Auguścik – śpiew, Agnieszka
Wilczyńska – śpiew, Wojciech Myrczek – śpiew, Jagodziński Trio: Andrzej Jagodziński – fortepian, Adam
Cegielski – kontrabas, Czesław Bartkowski – perkusja,
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia,
Anna Szostak – dyrygent.

23 października, godz. 10.00

„Stacja RękoDzieło”
Warsztaty.

„Rodzinnie Śladami
Patriotów” – quiz
25 października, godz. 17.00

Spotkanie Koła Miłośników
Historii Bogucic
25 października, godz. 17.45

Prelekcje historyczne o dzielnicy
25 października, godz. 18.00

Integracyjne warsztaty kulinarne
26 października, godz. 14.00
Kuchnia meksykańska.
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„Barwy Ziemi – Meksyk”

Kulturalna Koszutka

27 października, godz. 15.00

6 października, godz. 17.00

Warsztaty, prelekcja, koncert i degustacja.

Spektakl w wykonaniu Formacji Artystycznej
Kandyd 2 „Mąż mojej żony”.

ul. Marcinkowskiego 13

„Rodzinnie Śladami Patriotów”
do 31 października

Gala Operetkowa:
Strauss, Kalman, Lehar, Abraham
7 października

Gra miejska, quiz i wycieczki.

Utwory zaczerpnięte z operetek i musicali.

„Senior poliglota!”

Klub Podróżnika

2, 9, 16, 23 października, godz. 15.00
Warsztaty językowe.

„W zdrowym ciele zdrowy duch!”
10 i 24 października, godz. 10.00
Warsztaty ruchowe dla seniorów.

„Historyczny Pejzaż Śląska”
do 31 października
Warsztaty malarstwa.

Kurs „Alpha”
4, 12, 18, 25 października

Wystawa malowanej porcelany
Aldony Adamskiej-Dziuby
11–31 października, godz. 8.00–20.00

Koncert „Muniek i Przyjaciele”
11 października, godz. 19.30
W ramach Dobrej Sceny.

Jubileusz 30-lecia Zespołu
Akordeonistów
13 października, godz. 17.00

„Czas na sztukę”
16 października, godz. 10.00
Wykład i warsztaty dla dzieci.

„Dzień Seniora (na) Fest”
19 października, godz. 17.00
Spotkanie integracyjne.

VI edycja Regionalnego Konkursu
Recytatorskiego
„Po drugiej stronie tęczy”
dla dzieci w wieku szkolnym
25 października, godz. 9.00

8 października
Wokół książki pt. „Polsko ty moja. Od Tatr Wysokich do wydm Bałtyku”.
Spotkanie z J. Gaciem – historykiem i podróżnikiem.

Cykliczne koncerty na Koszutce
14 października, godz. 19.00, parafia
Najświętszego Serca Pana Jezusa
Koncert organowy w wyk. prof. J. Gembalskiego

Koncert IPiUM „Silesia” w ramach
XXVIII Międzynarodowego
Festiwalu Młodych Laureatów
Konkursów Muzycznych
15 października, godz. 17.00
Flaneur Piano Trio: Jagoda Prucnal – skrzypce, Jacek
Podgórski – wiolonczela, Mateusz Zubik – fortepian.
Program: L. van Beethoven, A. Dvoőák, A. Walaciński.

Podróże ze sztuką. „Marc Chagall
– między jawą a snem”
17 października, godz. 17.00
Spotkanie z J. Mackiewicz, podróżnikiem, historykiem sztuki.

Koncert premierowy CHEAP TOBACCO

ul. Grażyńskiego 47, ul. Krzyżowa 1
tel. 32 258 99 77, 32 258 92 00
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl
filiadab@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl
ul. Grażyńskiego 47

Świetlica Mieszkańców Koszutki
8, 15, 22, 29 października, godz. 10.00

Kreatywne warsztaty literackie dla najmłodszych.

W obiektywie. „Meksyk – dziś”

Wieczór finałowy 28. Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego
dla Twórców Nieprofesjonalnych
im. Pawła Wróbla

10 października, godz. 18.00
Prezentacja I. Żelazowskiej – muzyka, dziennikarki
i koncert Alberto Suazo Sanchesa.

Katowicka Senioriada
17 października, godz. 15.00

Cykl koncertów kameralnych
w Kawiarni „Za szybą”
19 października, godz. 17.30

26 października godz. 17.00
Plac Pod Lipami 1; 3-3a

Przystanek Giszowiec
3 października, godz. 17.00

Koncert VICTORII AMELL – wokalistki i fotomodelki.

Spotkanie ze Stefanią Dyduch „Ślązaczki tasiek nie
nosiły, ale…”

Zapraszamy od 6 października wszystkie chętne
panie, ale nie tylko, na hobbystyczne warsztaty
kroju i szycia.

Azjatyckie oblicza kultury

MDK „Szopienice-Giszowiec”
ul. gen. Hallera 28
tel. 32 256 84 53
e-mail: sekretariat@mdk.katowice.pl
www.mdk.katowice.pl
ul. gen. J. Hallera 28

„Bezpieczna Przystań” dla seniorów
8, 22 października, godz. 11.00

„Przystanek Niepodległość”
– historia Polski w trzech odsłonach
4 października, godz. 10.30

5 października, od godz. 12.00
Warsztaty tai-chi, parzenia herbaty, slajdowisko podróżnicze „Azja – miłość od pierwszego wyjazdu”.

Zjazd Giszowioków
27 października
Międzypokoleniowy zlot obecnych i byłych mieszkańców zabytkowego Giszowca, biesiada, zabawy
taneczne, konkursy.

MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33
tel. 32 252 32 34
e-mail: mdk@mdkligota.dt.pl
www.mdkligota.dt.pl

Konkurs Przeglądu Zespołów
regionalnych „Kalendarz
Obrzędowy” 2018

Spotkanie Koła Miłośników
Śląskiej Pieśni

12–13 października, godz. 10.00

Dla osób kultywujących śląską tradycję.

21 października, godz. 17.00
Prof. A. Jasiński przedstawia: B. Bilińska – fortepian,
Z. Raubo – fortepian.

COP24
23 października, godz. 17.00
Polski dokument pt. „Punkt krytyczny. Energia od
nowa”. Po emisji odbędzie się debata z dr. hab. Mirosławem Pirógiem z Uniwersytetu Śląskiego.

Festiwal Gitary Elektrycznej
25 października, godz. 18.00

Koncert „7 Gitar”

MDK „Koszutka”

Spektakl Teatru KOREZ.

Pierwszy Koncert. „Mistrz i Uczeń”

26 października, godz. 17.00

28 października, godz. 16.00

16 października godz. 11.00

Prelekcja multimedialna dla młodzieży i dorosłych.

Warsztaty gitarowe – gitarowe problemy.

„Stare kino przy kawie”

6 października, godz. 19.00

„Jak zostać pisarzem”

19 października, godz. 19.00

„Dancing Zawodziański”
Arteterapia poprzez taniec.

Dębowa Scena 2018. „Cholonek”

Anthimos Apostolis, Jacek Jaguś, Grzegorz Kapołka,
Sebastian Riedel, Mirek Rzepa, Darek Ziółek oraz Jan
Gałach, Jerzy Piotrowski, Leszek Winder i inni.

26 października, godz. 18.00

Akademia Filmu
29 października, godz. 17.00
Spotkaniem z Janem P. Matuszyńskim. W programie
pokaz filmu „Ostatnia rodzina”.

Koncert Orkiestry Kameralnej
„Archetti” w ramach obchodów
110-lecia Nikiszowca
21 października, godz. 19.00,
kościół pw. św. Anny w Nikiszowcu

18. Turniej Recytatorski
dla Przedszkolaków
im. Marii Konopnickiej
23 października, godz. 9.30

Dyskoteka Dorosłego Człowieka
27 paździenika, godz. 19.00
Impreza dla młodzieży po 40-tce.

„Nasza paczka i Niepodległość”
29–30 października, godz. 10.00
Warsztaty dla najmłodszych.

ul. Krzyżowa 1
Galeria „Za Szybą”

NYC 212 Portret Nowego Jorku.
5 października, godz. 18.00
Wernisaż fotografii B. Szewczyk-Szeleki i program
muzyczny Samuela BARONA.

ul. Obrońców Westerplatte 10

„Warsztaty z wyobraźni”
12 października, godz. 12.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci.

3 października, godz. 18.00

„Koloryty wspomnień”
4 października, godz. 18.00
Otwarcie wystawy Macieja Paździora z okazji 25-lecia pracy w MDK „Ligota”.

„Śląskie pieśni o św. Barbarze”
8 października, godz. 18.00
Spotkanie Klubu Dyskusyjnego.

„Śpiewaj razem z nami”
10 października, godz. 11.00
Spotkanie dla seniorów.

„Pora dla seniora”
11 października, godz. 11.00
Warsztaty rękodzieła artystycznego i dziennikarskie.

„Filatelistyka – hobby bez granic”
12 października, godz. 16.00
Spotkanie cykliczne.

5-lecie istnienia zespołu
Mali Ligocianie
15 października, godz. 18.00
Spotkanie Klubu Dyskusyjnego.
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Spotkanie Koła Miłośników
Śląskiej Pieśni

MIASTO

ul. P. Stellera 4

17 października, godz. 18.00

Święto Kartofla

Dla osób kultywujących śląską tradycję.

5 października, godz. 15.30

„Przemysł w Ligocie”

Uczcimy króla warzyw warsztatami artystycznymi
i ogniskiem.

22 października, godz. 18.00
Spotkanie Klubu Dyskusyjnego

MDK „Południe”
ul. Boya-Żeleńskiego 83
tel. 32 209 47 72
e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
www.mdkpoludnie.com

Ks. Stefan zaprasza
14 października, godz. 17.00
Prezentacja najwybitniejszych dzieł sztuki religijnej.

ul. Sołtysia 25

Namibia, Botswana
– góry, przyroda, przestrzeń
17 października, godz. 17.30

ul. T. Boya-Żeleńskiego 83

Spotkanie z podróżnikiem Robertem Gondkiem.

10 października, godz. 15.00

Koło Miłośników Godki
i Pieśni Śląskiej

Słoneczna jesień

Spotkanie z malarką Joanną Furgalińską.

Katowicka „Senioriada”

16 października, godz. 17.00
Wystawa.

Bezpieczny senior
17 października, godz. 15.00
Spotkanie z przedstawicielami policji, straży miejskiej oraz urzędnikami.

ul. Jankego 136

Na górnośląskich ścieżkach cz. IX
6 października, godz. 8.00
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem, podczas
której odwiedzimy m.in. kopalnię „Guido” w Zabrzu.

Spitsbergen i Arktyka
– Stefan Gierlotka
12 października, godz. 18.00

Międzypokoleniowe
warsztaty szycia
18 października, godz. 17.00

Koncert w ramach XXVIII
Międzynarodowego Festiwalu
Młodych Laureatów
Konkursów Muzycznych
21 października, godz. 17.15

Przyroda w obiektywie – finał
25 października, godz. 18.00

Na górnośląskich ścieżkach cz. X
27 października, godz. 8.00
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem szlakiem
Powstań Śląskich.

ul. P. Kołodzieja 42

Z dziejów parafii w Murckach
25 października, godz. 17.00
Otwarcie wystawy dokumentalno-historycznej, na
której zgromadzono wiele często unikatowych fotografii i eksponatów poświęconym Murckom.

21 października, godz. 17.00

Muzeum Historii Katowic
ul. ks. J. Szafranka 9,
ul. Rymarska 4,
ul. Kopernika 11/2,
ul. Kościuszki 47
tel. 32 256 18 10
e-mail: mhk@mhk.katowice.pl
www.mhk.katowice.pl

Otwarto nową wystawę
w Muzeum Historii Katowic

W sześciu salach zostały pokazane dzieje
miasta za czasów Cesarstwa Niemieckiego,
podczas I wojny światowej, powstań śląskich
i plebiscytu. Trudna historia XX w. znalazła
odzwierciedlenie na wystawie poprzez prezentację dziejów miasta w okresie II Rzeczypospolitej, II wojny światowej i czasów Polski Ludowej, aż do przełomu XX i XX w. Na wystawie
zastosowane zostały nowoczesne technologie,
multimedia, a liczba eksponatów oscyluje wokół 500.

Biesiada ze wspólnym śpiewem, zabawą taneczną
i konkursami.

Młodzieżowy Dom Kultury
w Zespole Szkół i Placówek
nr 2 w Katowicach
mdkkatowice.pl
ul. Zarębskiego 2
Po wakacyjnej przerwie zapraszamy dzieci oraz
młodzież do udziału w popołudniowych zajęciach w
MDK. Zapraszamy na zajęcia: kreatywne, plastyczne, instrumentalne, wokalne, sportowe, taneczne,
informatyczne, klubowe, języka angielskiego, teatralne, modelarstwa lotniczego, szachowe.

Dwa koncerty dla młodzieży
szkół podstawowych zorganizowane
przy współpracy z IPiUM „Silesia”

ul. Szafranka 9
„Z dziejów Katowic” – wystawa stała
„W kamienicy mieszczańskiej” – wystawa stała

„Synteza obserwacji i emocji
pozytywnych.
Malarstwo Witolda Pałki”.
Wystawa czynna do 5 stycznia 2019 r.

Wystawa planszowa
„X–XII 1918 r. Śląski i polski
czas niepewności”

W formie zwięzłego kalendarium prezentuje trzymiesięczną drogę do niepodległości.

IV METAVERA ART FESTIVAL

Koncert patriotyczny „A jednak
po nas coś zostanie…”

Spotkanie z Małgorzatą Stępnik, autorką książki pt.
„Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX
wieku. Studium postaw twórczych”.

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na zajęcia:
Zespołu Pieśni Tańca „Tysiąclatki”, grup wokalnych:
m.in. „Mały Gospel”, zespołu piosenki dziecięcej, instrumentalnego gry na gitarze oraz zajęcia plastyczne
dla dzieci i młodzieży, zespołu rękodzieła i origami,
Klubu Odkrywców Przyrody, Dziecięcego Klubu Eksperymentów, Koła Miłośników Turystyki, nauki języka
angielskiego, koła wokalno-tanecznego dla dzieci 5-letnich, 6-letnich oraz uczniów klas I–III, tańca hip-hop,
Koła Teatralnego, Koła Młodych Szachistów, grupy
młodych informatyków, koła informatycznego i grafiki
komputerowej. Zapisy w godz. od 15.00 do 20.00.
Więcej informacji w MDK Katowice przy ul. Tysiąclecia 5.

Spotkanie Barbar śląskich
17 października, godz. 13.00
Dla wszystkich pań o imieniu Barbara.

Salon sztuk. Barbara Gruszka-Zych
18 października, godz. 18.00
Spotkanie z poetką i dziennikarką.

„Przyjaciele
Barbary i Stanisława” – XXXV:
ALEKSANDRA STOKŁOSA.
25 października, godz. 18.00
Recital primadonny Opery Śląskiej w Bytomiu,
w repertuarze słynne arie operowe i operetkowe.
Przy fortepianie – Mirella Malorny-Konopka.

11 października, godz. 18.00
„Jak ubrać aktora?”. O tworzeniu kostiumów rozmawiamy z Barbarą Ptak – autorką projektów do
około 130 spektakli i 70 filmów, między innymi „Ziemi obiecanej”, „Królowej Bony” oraz „Nocy i dni”.

ul. Kościuszki 47

Finisaż wystawy,
połączony z promocją
albumu „Andrzej Kasprzak.
Człowiek w morzu ekspresji”
23 października, godz. 17.00

1 października, godz. 15.00,
sala im. Witkacego

24 października, godz. 18.00

ul. Tysiąclecia 5

10 października, godz. 11.0–15.00

„Sceniczne kreacje. KOSTIUM”

3 października, godz. 11.00, 12.00

17 paździenika

„Niezwykłe zdjęcie”

Galeria Pod 11

Katowicka „Senioriada”
24 października, godz. 15.00
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ul. Rymarska 4
Wystawa: „Wokół mistrzów Grupy Janowskiej”
– wystawa stała.
„U nos w doma na Nikiszu” – wystawa stała.
„Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i maglu
na Nikiszowcu” – wystawa stała.

110 lat Nikiszowca.
Rodzinne albumy
Wernisaż 26 października, godz. 17.00
ul. Kopernika 11
„Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków”
– wystawa stała.
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WIELOSEKCYJNY KLUB

Siatkarze GieKSy wracają do gry
Wrzesień był bardzo pracowitym miesiącem dla siatkarzy GKS-u. Zespół Piotra
Gruszki przygotowuje się do startującego wkrótce sezonu PlusLigi i rozegrał szereg spotkań sparingowych. Katowiczanie zmierzyli się m.in. z Asseco
Resovią Rzeszów, Jastrzębskim Węglem oraz rozegrali towarzyskie turnieje we Włoszczowie oraz Legnicy. Jednym z ostatnich etapów przygotowań
do rozgrywek ligowych był Memoriał
Krzysztofa Turka w Szopienicach, gdzie
oprócz GieKSy wystąpiły ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Aluron Virtu Warta Zawiercie
oraz United Volleys Frankfurt.

Wielkie siatkarskie emocje ponownie zawitają do Katowic już 14 października. Tego dnia
GKS zainauguruje sezon 2018/19 domowym
meczem z Indykpolem AZS-em Olsztyn.
Mecz zostanie rozegrany w hali Szopienice o godz. 17.30. Już teraz zapraszamy na

to spotkanie. To będzie doskonała okazja, by
zobaczyć w akcji nowych siatkarzy GieKSy,
m.in. Tomasa Rousseaux, Dominika Depowskiego czy Bartosza Krzyśka.
Październik to wyjątkowo trudny okres
dla hokejowej GieKSy. W związku z czasowym wyłączeniem naszego lodowiska, TAURON KH GKS będzie w najbliższym czasie
rozgrywał wszystkie spotkania na wyjeździe.
Spore wyzwanie przez naszymi zawodnikami, ale możemy być pewni, że drużyna
trenera Toma Coolena sobie z nim poradzi.
Nasi hokeiści zaczęli bowiem sezon w równie
imponującym stylu, co kończyli poprzednie
rozgrywki. Wicemistrzowie Polski potwierdzają bardzo wysokie aspiracje i w tym sezonie znów są czołową ekipą PHL.
Piłkarki GKS-u powoli oswajają się z ekstraligową rzeczywistością. Za nimi bardzo
pracowity wrzesień, ponieważ oprócz spotkań o punkty, miały również mecze Pucharu

Polski. Katowiczanki jako beniaminek najwyższej klasy rozgrywkowej muszą zapłacić frycowe. W październiku podopieczne
trenera Witolda Zająca rozegrają cztery
mecze, w tym dwa domowe z Polonią Poznań w niedzielę 14 października i AZS-em
PSW Biała Podlaska 24 października. Celem
pozostaje walka o grupę mistrzowską, czyli
najlepszą szóstkę pod koniec sezonu.
Tempa nie zwalniają także piłkarze, którzy w październiku postarają się zostawić za
sobą nieudany wrzesień i poprawić trudną
sytuację w tabeli. W najbliższym czasie na
Bukowej zagramy z dwoma beniaminkami
Fortuna 1 ligi. Już 13 października czeka
nas starcie z Garbarnią Kraków, natomiast
27 października zmierzymy się z Wartą
Poznań. Jesteśmy już na półmetku rundy
jesiennej i oby druga część okazała się dla
piłkarzy GieKSy znacznie lepsza od pierwszej. (JB)

10. edycja PKO Silesia Marathonu rozpocznie się w niedzielę 7 października. Uczestnicy największej imprezy
biegowej na Śląsku ponownie wystartują i przebiegną ulicami Katowic, Mysłowic, Siemianowic Śląskich, by finiszować na Stadionie Śląskim.

dzieci w każdym wieku. Dystanse są różne
dla każdej kategorii wiekowej. Najmłodsi
– mający mniej niż 5 lat oraz w wieku 6–7 lat
– biegają 300 m. Nieco starsi – 8- i 9-latki – mają
do pokonania 600 m. Dzieci w wieku 10–12 lat
pokonują 1 km, natomiast młodzież od 13 do 15.
roku życia startuje na 2 km. (RED)

Do rywalizacji w turnieju przystąpią zawodnicy trzech kategorii: kadeci, młodzicy i dzieci,
zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Na sali
gimnastycznej Spodka będzie można spotkać również wybitne postacie, które złotymi zgłoskami zapisały się w zapaśniczej
historii GKS-u: zawodników, trenerów,
działaczy. Oficjalne otwarcie zawodów
nastąpi o godzinie 11.

Szczegółowe informacje oraz zapisy
– na stronie citytrail.pl

Wstęp wolny

Więcej szczegółów można znaleźć na
stronie silesiamarathon.pl

Od września mieszkańcy Tysiąclecia (i nie
tylko!) mogą korzystać z nowego kompleksu
rekreacyjnego przy stawie Maroko. Teren
został na nowo urządzony – zielenią i małą
architekturą, a sam kompleks obejmuje pochylnie
do wodowania łódek, pełnowymiarowe boisko do
kajak polo dla działającego przy stawie Maroko
klubu UKS „Kanu”, trybuny dla publiczności,
dwa pomosty do cumowania łódek. Obiekty
położone na wodzie są wykonane z pływających
modułów z polietylenu. Ponadto powstały nowe
pomosty dla wędkarzy. Inwestycja kosztowała
1,6 mln zł. RED

BIEGI

FOT. ORG

Trwają zapisy do CITY TRAIL!

Na cykl składa się po sześć biegów w każdej
lokalizacji. Trasy – choć różnorodne – zawsze
liczą 5 km i odbywają się na leśnych ścieżkach.
Dodatkowo przy okazji każdej z imprez organizowane są biegi dla dzieci i młodzieży na
dystansach od 300 m do 2 km.
Terminy biegów w Katowicach: 14 października, 18 listopada, 16 grudnia, 20 stycznia, 24 lutego, 17 marca.
CITY TRAIL Junior, czyli czym
skorupka za młodu…!
Zawody dla dzieci i młodzieży
– CITY TRAIL Junior są skierowane do

Nie przebiec PKO
Silesia Marathon,
mieszkając na
Śląsku, to gańba”

Tegoroczna trasa została nieznacznie zmodyfikowana, niemniej jednak biegacze nadal będą
rywalizować na tle najpiękniejszych i najciekawszych miejsc w stolicy Górnego Śląska. –
Trasa maratonu nie należy do łatwych, liczne
podbiegi sprawiają, że nie jest to trasa pod wyśrubowane życiówki. Zawodnicy biegną przez
trzy miasta, przez charakterystyczne i zarazem kultowe dla aglomeracji śląskiej miejsca.
Trasa przez Dolinę 3 Stawów, Nikiszowiec
wyzwala dużo emocji wśród startujących.
Sama meta w „Kotle czarownic”, w miejscu
tak ważnym w historii polskiego sportu, to
chyba najlepsze rozwiązanie. Emocji nie da
się opisać – mówi Paweł Pośpiech, pracownik
Urzędu Miasta Katowice, który już po raz kolejny weźmie udział w biegu.
Oprócz zawodników nagrodzeni zostaną także najaktywniejsi kibice. Grupy
organizujące doping zapraszamy na Strefę
Startu, która w tym roku znajduje się na
ul. Złotej. – Kibice tworzą wspaniałą
atmosferę na trasie. Przebiegając przez
Nikiszowiec, Giszowiec, dostaje się od
nich „kopa” energetycznego do walki...
Bieg jest bardzo dobrze zorganizowany
– oznaczenie trasy co 1 km, bogate strefy
odżywiania – to wszystko, czego potrzeba do komfortowego biegu. Należy
również zaznaczyć, że jest to największy
maraton na Śląsku. Oglądając najlepsze
maratony na świecie, nie mamy się czego
wstydzić pod względem organizacyjnym.
Serdecznie zachęcam do startu wszystkich biegaczy ze Śląska. Nie przebiec PKO
Silesia Marathonu, mieszkając na Śląsku,
to gańba – podkreśla z uśmiechem Paweł
Pospiech.
Zawodnicy mogą też spróbować swoich
sił na krótszych dystansach – w półmaratonie i MiniSilesia Maratonie. Na dystansie
42 km pobiegnie ponad trzy tysiące zawodników, w półmaratonie – ponad cztery
tysiące, natomiast w MiniMaratonie – niespełna dwa tysiące.
W związku z biegiem konieczne będzie czasowe zamknięcie niektórych ulic,
m.in. w centrum, na Dębie, os. Paderewskiego, w Szopienicach, Nikiszowcu, Giszowcu, Zawodziu. Zawodnicy w maratonie
wystartują o godz. 9, w półmaratonie o 10.45
Pierwsi zawodnicy na mecie na Stadionie Śląskim spodziewani są po godz. 11. (JG)

OKOLICE STAWU MAROKO ZACHĘCAJĄ DO SPACERÓW I UPRAWIANIA SPORTU

Trwa rejestracja do największego biegowego cyklu w Polsce – CITY TRAIL. To
już siódma ogólnopolska edycja imprezy. W trakcie sezonu zorganizowanych
zostanie 60 biegów w 10 miastach. Katowicka edycja rozpocznie się 14 października i zakończy 17 marca. Wszystkie zawody w Katowicach będą odbywać
się nad stawami Janina i Barbara.

PKO SILESIA MARATHON

CITY TRAIL to również zawody dla dzieci

ZAPAŚNICY W SPODKU

XI Międzynarodowy

Memoriał
Jana Czai

Po raz jedenasty zapaśniczy GKS Katowice zorganizuje turniej upamiętniający
swojego wybitnego działacza. X I Międzynarodowy Memoriał Jana Czai w zapasach w stylu klasycznym odbędzie się
13 października.

(ORG)

